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Meerprijzen en uitzonderingen zonnepanelen 
 
Meerwerken Prijs Eenheid Verklaring kosten 

 
Leien dak 80 euro Per paneel  
Felsen, Zinken daken 60 euro Per paneel  
Plat dak steeldeck – 
stokbouten 

30 euro Per paneel  

Vastgeschroefde, 
vastgehaakte dakpannen 

24 euro Per paneel  

Dakrandhoogte hoger dan 
7,5 meter 

300 euro Per 
installatie 

 

Aardingspin 120 euro Per stuk  
Aardingsklem/onderbreker 50 euro Per stuk  
Differentieelschakelaar 
ontbreekt of is van het 
foute type (monofase) 

114 euro Per stuk -Ontbrekende 
differentieelschakelaar(s) 
- De hoofddifferentieel en/of de 
differentieel voor de natte ruimtes 
hebben/heeft een kleinere 
nominaal stroom dan de 
zekeringswaarde van de 
hoofdzekering. 
- De aanspreekstroom van de 
hoofddifferentieel is geen 300mA. 
De aanspreekstroom van de 
differentieel voor de natte ruimtes 
is geen 30mA. 
- De differentieel moet van het 
type A zijn  
en de testknop dient de spanning 
te onderbreken  

 
Differentieelschakelaar 
ontbreekt of is van het 
foute type (meerfase)) 

156 euro Per stuk  

Optimizers 60 euro Per 
optimiser 

Bij schaduw kunnen panelen 
voorzien worden van optimizers.  

Oplossing voorzien voor 
monitoring indien geen 

90 euro Per 
installatie 

Wanneer er een zeer slechte 
ontvangst is van Wifi of geen kabel 
mogelijk is, kan een toestel zoals 
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Wifi- signaal of bekabeling 
mogelijk  

een powerline of wifi versterker 
worden geplaatst op vraag van 
Klant.  

Zekeringskast verouderd Maatwerk  Globale schatting 1530 euro excl 
btw 

Dakrandhoogte vanaf de 
derde verdieping (4de 
bouwlaag) of hoger  
 

Maatwerk  Hierbij moet aangetoond worden 
waarom welke maatregelen extra 
nodig zijn. (bvb hoogwerker) 

Gemortelde dakpannen, 
latex bewerkte 
dakpannen, overzetdak  

Maatwerk   

Schansopstelling Maatwerk  Schansopstelling bij plat dak 
Panelen op het dak van 
een losstaand gebouw, 
anders dan het 
hoofdgebouw waarin de 
zekeringskast zich bevindt  

Maatwerk  Hiervoor is eventueel extra 
bekabeling, graafwerk,… nodig 

Langere kabelroute: De 
kabel volgt standaard de 
kortste route. Wanneer u 
een andere kabelroute 
wenst, berekenen wij de 
meerprijs per extra meter.  

25 euro Per meter Een langere kabelroute kost meer 
tijd en materiaal.  

Standaard kabelgoot = 
grijze PVC buis met klem. 
Wijziging naar witte 
kabelgoot.  

16 euro Per meter Afwerking met witte kabelgoot 

Plaatsing verticale 
dakdoorvoer op platdak 
met EPDM of roofing.  

250 euro Per 
installatie 

Een dakdoorvoer door EPDM of 
roofing kost meer tijd en mate- 
riaal. Opgepast: Bij PVC dakbe- 
dekking is een dakdoorvoer niet 
mogelijk.  

Grondkabel 4 mm2 (voor 
naar schuurtje)  

9 euro Per meter EXVB 5G4 + wachtbuis 

Grondkabel 6 mm2 (voor 
naar schuurtje)  

9 euro Per meter EXVB 5G6 + wachtbuis 

Grondkabel 6 mm2 (voor 
naar schuurtje)  

9 euro Per meter EXVB 5G10 + wachtbuis 

Verplaatsen oude panelen 59,59 
euro 

Per uur 
per man 

Exclusief materiaalkosten 
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Uitzonderingen 
 
In sommige situatie is het installeren van zonnepanelen per definitie niet mogelijk of er zijn 
extra kosten mee gemoeid. Dit zijn de uitzonderingssituaties.  

• Asbesthoudend dak  
• Overzetdak  
• Dak met een bolling  
• Geschilderde pannen  
• Platdak met zachte isolatie aan de buitenkant  
• Sarking dak, technische haalbaarheid wordt gecheckt up tijdens adviesgesprek  
• Zinken dak met opstaande naad < 2cm  
• PVC dakbedekking  
• Schuin dak bitumen (helling meer dan 5 graden)  
• Sedum (ecodak)  
• Vastgemetselde pannen  
• Vastgeschroefde pannen (zie meerprijs)  
• Dak van glas of riet  
• Zonnepanelen op een losstaand gebouw. Je ontvangt van een maatwerkofferte.  
• Je dak is beschadigd  
• Je wil een schansopstelling op je platte dak  

 


