
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnhem, 20 februari 2013 
 
Betreft: Toelichting veiligheid zonnepanelen 
 

 
Geachte relatie, 
 
Dinsdag 19 februari zijn er landelijk berichten in het nieuws verschenen over brandgevaar bij 
zonnepanelen. Hoewel deze berichten gaan over een merk panelen waar Frisse Energie niet mee 
werkt, kunnen wij ons voorstellen dat deze berichten vragen bij u oproepen over de veiligheid van 
uw eigen zonnestroominstallatie. Wij willen met deze brief eventuele zorgen wegnemen en u 
informeren over de veiligheid van onze installaties. 
 
Alle fabrikanten van de zonnepanelen die Frisse Energie installeert beschikken over alle 
internationale benodigde en gehanteerde keurmerken. De keuringen zijn uitgevoerd door de 
toonaangevende instanties voor het keuren van zonnepanelen namelijk: TÜV en VDE. Deze 
Duitse keuringsinstanties zijn gespecialiseerd in het keuren van elektrotechnische componenten 
en zonnepanelen in het bijzonder. Dit is de beste garantie dat uw zonnepanelen veilig zijn. Het 
keurmerk staat vermeld op het blad met technische specificaties dat u tijdens het offertetraject 
heeft ontvangen. 
 
Frisse Energie kiest zijn leveranciers zorgvuldig en inspecteert bij aankomst in onze opslag de 
zonnepanelen op kwaliteit. De zonnepanelen die Frisse Energie levert werken altijd met een 
verzekerde garantie. Dit houdt in dat mocht de fabrikant failliet gaan, de garantie overgenomen 
wordt door een verzekeringsmaatschappij. 
 
Als u meer wilt weten over de achtergrond van deze keuringen kunt u kijken op de website van 
TÜV. Met alle berichten in de media over de veiligheid van zonnepanelen verwacht Frisse Energie 
meer vragen over dit onderwerp. Vandaar dat we de hier de komende tijd meer over zullen 
schrijven op onze website. 
 
Mocht u na deze brief nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het Team Frisse Energie, 
 
Maarten Reichgelt 
Eigenaar. 
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http://www.tuv.com/nl/netherlands/services_nl/product_testing_nl/electronic_components_lasers_nl/photovoltaic_modules_nl/photovoltaic_modules.html

