
TESTIMONIAL VAN DHR. VERBRUGGEN UIT VEGHEL 

Systeemgrootte: 3.480Wp  

Merk &Type: 12x SolarWorld Sunmodule Plus 290Wp Duitse Zonnepanelen 

Locatie: Veghel, Noord-Brabant 

Wat was voor u de reden om zonnepanelen aan te schaffen? 

“Ik had een bedrag op de bank staan dat bedoeld was om bepaalde dingen 

in het leven op te vangen. Dat leverde mij nog geen 30 euro per jaar aan 

rente op. Toen kwam bij mij het idee op om zonnepanelen op mijn dak te 

laten plaatsen want ik had gehoord dat dit 30 tot 40 Euro per maand op 

kon leveren!” 

Welke stappen heeft u toen ondernomen? 

“Ik heb eerst bij mijn energieleverancier navraag gedaan (een van de grote 

jongens). Echter ik was niet overtuigd van de kwaliteit die zij konden 

leveren. Ik had ook namelijk gehoord dat slechte kwaliteit uiteindelijk betekent dat ik niet het rendement kon 

maken wat ik wilde maken.  

De volgende stap was dat ik ben gaan zoeken naar partijen die mij duidelijk konden maken of zij wel de hoge 

kwaliteit die ik wilde konden leveren en, heel belangrijk, dat ook konden onderbouwen met feiten. Uiteindelijk 

heb ik een aanvraag gedaan bij 4 verschillende bedrijven, waaronder Pebble Green Systems uit Breda. Een 

adviseur van Pebble Green Systems kwam ook langs voor een bezoek. De indruk die ik kreeg was erg positief. 

De kwaliteit van de materialen die voorgesteld werden, de onderbouwing daarvan, de technische constructie 

en maatvoering op het dak en de uitleg van de adviseur maakten dat ik veel vertrouwen in Pebble Green 

Systems kreeg. Ook het feit dat zij een zonnepanelen installatie bij een zeer gerespecteerde, wereldwijd 

opererende firma in mijn woonplaats hebben opgeleverd, sterkte mij in mijn vertrouwen. Ik heb dan ook 

besloten na zorgvuldige afweging om met Pebble Green Systems in zee te gaan!” 

En wat zijn uw ervaringen sindsdien? 

“Allereerst kwam natuurlijk de dag van installatie. Altijd spannend! Die is prima, vlot en netjes verlopen. Alles 

ging zoals van tevoren doorgesproken met de adviseur. Daarna kreeg ik nog een telefoontje van Pebble Green 

Systems hoe ik de installatiedag had ervaren en of er op- of aanmerkingen waren. Die waren er bij mij niet. 

Mijn systeem werd ook bij Pebble Green Systems aangesloten op hun monitoringsplatform zodat zij konden 

inzien hoe mijn systeem functioneerde. Daarbij werd meteen opgemerkt dat er nog iets in het systeem 

verbeterd kon worden voor een nog betere opbrengst. Dat is ook meteen opgepakt en verbeterd!”  

“In de weken daarna is nog diverse malen contact geweest met Pebble Green Systems om de BTW teruggaaf in 

goede banen te leiden. Als ik vragen had werden die vragen direct opgepakt en er werd altijd direct en netjes 

gereageerd. Ik moet zeggen dat alles, vanaf het bezoek van de adviseur, de installatie tot de nazorg en de BTW 

afhandeling, tot in de puntjes verzorgd is bij Pebble Green Systems. Inmiddels heb ik na 2,5 maanden al 1.200 

Kilowattuur opgewekt met mijn zonnepanelen! Ze maken echt waar wat er beloofd wordt. Ik ben dan ook een 

zeer tevreden klant!” 

 


