
 

 

  Budget 
•Afhankelijk van je eigen verbruik en van 
de aanwezigheid van zonnepanelen kan 
er een prijs berekend worden. 

• Een standaard installatie kan vanaf 
12500 Euro en kan uitgebreid worden 
naar een off grid installatie. De kosten 
zijn afhankelijk van meerdere factoren en 
kunnen daarom niet zonder voorstudie 
worden opgemaakt. 

• Laat je bijstaan bij het ontwerp van je 
elektrische installatie om latere overgang 
naar net onafhankelijkheid goedkoper te 
maken. 

Hier kunnen wij u van dienst zijn. 

 

 

 

 

Kortrijkstraat 115 - 8550 Zwevegem 

info@vav.be - 0496 285 285 

Duurzame batteri jen 

Deze batterij werd ontwikkeld door Thomas 
Edison om de elektrische wagen te 
voorzien van stroom. 

De lange levensduur van de batterij 30 tot 
50 jaar. Momenteel zijn er nog batterijen in 
gebruik van 1907. In de oorspronkelijke 
staat maar met nieuw elektrolyt. 

 

Niet brandbaar 

De batterijen kunnen niet ontvlammen bij 
het laden.  

Dit is in schril contract met de Lithium 
batterijen. 

 

Recycleerbaar 

De batterijen zijn 95% recycleerbaar. Dit is 
dus betaalbaar recycleren. 

 

 
 

Wij bieden het volledige pakket aan van 
ontwerp tot installatie en opvolging. 
Onze werkwijze verduidelijken we tijdens een 
vrijblijvend gesprek. 

 

 
 
 
Batterijbanken: kort uitgelegd 

- hoe werkt dit 
- zonder net 
- PV 
- duurzaam 
- budget 

0496 285 285 



 

 

 

 

 

Knip de kabel door of blijf je er voorlopig 
aangekoppeld. We bekijken wat er 
mogelijk is en tegen welke prijs. 

Hoe werkt dit 
•Zonnepanelen leveren stroom aan een 
omvormer. 

• Deze stroom wordt opgeslagen of direct 
verbruikt.  

Zonder net of met net 
•Zonder net ben je off grid bezig, is dit wel 
haalbaar en betaalbaar? 

•Netgekoppeld blijven, moet ik dan nog 
prosumententarief betalen? 

• Een doordachte aanpak bespaart op 
aanpassingskosten? 

PV: ja of nee 
•Heb je al zonnepanelen? Met of zonder 

GST’s?  

•Wat met mijn huidige omvormer? 
 

•Nog geen PV, dan is het hoog tijd voor 
een offerte? 

 

PV systemen zijn op dit moment 
voordeliger dan ooit. De rendementen op 
je spaarrekening leveren niets op. Een 
investering in een PV systeem levert 
gemiddeld 8 tot 10 % op. 

Als je reeds een PV installatie hebt dan 
dient dit bekeken te worden hoeveel 
vermogen dit systeem heeft. Aan de hand 
van deze gegevens kunnen we een offerte 
maken voor een opslagsysteem.  

De zonnepanelen leveren DC (direct current) 
aan de omvormer en de batterijen. De 
omvormer vormt de DC om naar AC 
(=alternating current) Dit wordt gebruikt door 
de toestellen in de woning.   

 


