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Belgosino groepsaankoop zonnepanelen 
 

Dit jaar kan je voor de 2de maal deelnemen aan de Belgosino groepsaankoop zonnepanelen. 
Schrijf je voor 31 mei 2016 vrijblijvend in.  

Door een grote groep aanvragen te bundelen kunnen we de installatie optimaal inplannen en voor 
de materialen een scherpe prijs negotiëren bij de fabrikanten. Dit werkt sterk kostenbesparend, dit 
voordeel kunnen we dan doorrekenen in onze prijzen naar onze klanten. Bovendien bespaar je 
veel op je energiefactuur door zelf hernieuwbare energie op te wekken. 

Waarom kiezen voor de groepsaankoop zonnepanelen van Belgosino? 

 Persoonlijk contact met lokale installateur => service gegarandeerd 
 Samen een scherpe prijs 
 Heldere en objectieve informatie  
 Betere garanties dan andere groepsaankopen 
 Panelen en omvormers van topkwaliteit 
 Topkwaliteit materialen en installatiewerk 

Meer info en inschrijven via onze website: www.belgosino.be 

 

Hoe werkt het ? 
 

1) U schrijft u in via het inschrijvingsformulier voor de groepsaankoop op onze website. 

2) Wij contacteren u zo snel mogelijk om uw project te bespreken en onze basisofferte op te 
maken, meteen maatwerk, meteen een scherpe prijs. 

3) Na uw akkoord plannen we in onderling overleg de installatie in. 
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De meest gestelde vragen over deelname 

 

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving? 

NEEN, de inschrijving is volledig vrijblijvend. Iedere deelnemer krijgt gratis een persoonlijke 
aanbieding. Er wordt meteen en correcte totaalprijs opgemaakt voor uw specifieke geval. Op die 
manier deel je in het voordeel van onze prijsonderhandeling. Je kan zelf kiezen of je dit 
persoonlijk voorstel interessant vindt, en het al dan niet accepteren. Indien je geen gebruik maakt 
van het voorstel, dien je uiteraard niets te betalen. 

 

Kan ik meerdere woningen in één keer inschrijven? 

Per inschrijving kan je één adres in Mol inschrijven. Indien je meer adressen wilt inschrijven, kan 
je onze klantenservice contacteren aan de hand van het contactformulier op onze website (opgelet 
dit is niet hetzelfde als het inschrijvingsformulier voor de actie). Daarna wordt het nodige gedaan 
om de registratie van meer dan twee inschrijvingen op jouw e-mailadres mogelijk te maken. 

 

Ik woon nog niet in de woning waarop ik zonnepanelen wil plaatsen? 

Bij inschrijving vragen we je een adres. Hier vul je best het adres in waar je de zonnepanelen 
later wil laten plaatsen. Ook al woon je op dit moment nog niet in die woning. 

 

Kan ik mij ook schriftelijk of telefonisch inschrijven? 

Nee, inschrijven kan alleen via internet. Vraag ev. iemand uit jouw omgeving om je te helpen. Je 
kan zijn of haar e-mailadres gebruiken voor de inschrijving, maar geef wel het adres en de 
gegevens van jouw eigen huis/dak in. 
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Wat is het verschil tussen deze groepsaankoop en andere acties? 

Bij ons kunnen alle inwoners van Mol vrijblijvend deelnemen aan de groepsaankoop 
zonnepanelen. Zij moeten ofwel de eigenaar zijn, ofwel expliciete toestemming hebben van de 
eigenaar van het huis waarop de zonnepanelen worden geplaatst. 

De groepsaankoop zonnepanelen van Belgosino biedt betere voorwaarden dan veel andere 
groepsaankopen. Zo bieden wij vb. totaalgarantie tot 20 jaar. 

1. U weet meteen met wie u te maken heeft, van bij het eerste contact voor opmaken 
basisofferte tot de oplevering heeft u rechtstreeks persoonlijk eerstelijns contact met ons. 
Wij doen ook de installatie zelf, zonder buitenlandse onderaannemers. Zo garanderen wij 
kwaliteit en service. 

2. De basisprijs voor de installatie wordt zo snel mogelijk na uw inschrijving al opgemaakt. 
Zo weet u meteen of de investering in uw budget past en kan u ev. meteen een goedkope 
energielening aanvragen. 

3. Wij gaan dan nog verder in onze service met ons concept van "Total Care": wij bieden 
een totaalpakket aan; inclusief installatie, keuring en de aansluiting op de meterkast. 
Nadat we jouw zonnepanelensysteem bij je thuis hebben geïnstalleerd, helpen wij u zelfs 
nog om het systeem aan te melden bij de VREG en de netbeheerder Eandis. 

4. U bent zeker van uw geld. Pas na uw definitief akkoord vragen wij een beperkt voorschot 
verder wordt pas gefactureerd na oplevering van de installatie. 

5. Bij vragen of opmerkingen kan je steeds direct bij ons terecht, eerst via het 
contactformulier. Na de installatie blijven wij jouw partner en bel je gewoon als er zich 
toch een probleem zou voordoen, ons rechtstreekse gsm nummer hangt gewoon bij uw 
omvormer 24/7. 

 
Wil je meer weten? Of staat jouw antwoord er niet bij? 

Je kunt je vraag ook via ons contactformulier stellen. 


