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Opties
Naast de standaard pakketten kunt u nog 

kiezen voor een aantal opties.
Denk daarbij aan:

- Bekabeling met aansluitdoos voor de 
aansluiting naar uw huis.

- Extra stopcontacten.

- Haken voor het ophangen van 
gereedschap of fietsen.

- Ophangbeugels voor uw 
(fiets)oplaadapparatuur

- Fietsenrek

- En nog veel meer

Kijk voor de mogelijkheden en ideeën op 
www.EQonnect.nl 



E-Qonnect is een label van QConcepts Product Developmentwww.EQonnect.nl   |   info@EQonnect.nl www.EQonnect.nl   |   info@EQonnect.nl

Wat is de E-Qonnect?
De E-Qonnect is een eenvoudig te plaatsen afdak 
of schuurtje voorzien van zonnepanelen. Na 
aanschaf zullen uw energiekosten afnemen of u 
heeft zonder kabels door uw tuin of oprit een 
bergruimte met stroomvoorziening voor elek-
trische fiets, rolstoel, golfkar of tuingereedschap.

Twee varianten
De E-Qonnect wordt geleverd in twee varianten:

1. Met energieopslag
De E-Qonnect maakt gebruik van zonnepanelen 
voor het opwekken van elektriciteit. Deze wordt 
opgeslagen in een accu, om daarna uw 
(oplaadbare) apparaten van stroom te voorzien.

2. Met netaansluiting
Bij deze variant wordt uw E-Qonnect door middel 
van een kabel verbonden met het energienet. Elk 
stroompunt in de buurt is daarvoor geschikt, 
zolang er een veilige verbinding gemaakt kan 
worden. De energie die de zonnepanelen opwek-
ken zal door de andere apparaten/verlichting in 
uw huis/tuin worden gebruikt. De overtollige 
energie wordt terug geleverd aan het energienet.

Prijs
De E-Qonnect kan al geleverd worden vanaf 

€1999,-. Meer info op www.EQonnect.nl 

Complete levering
Wij kunnen ook de montage en plaatsing van de 
E-Qonnect voor u verzorgen. Neem hiervoor 

contact met ons op; info@EQonnect.nl 

Montage
Beide E-Qonnect varianten zijn eenvoudig door een 
"doe-het-zelfer" te realiseren. De E-Qonnect wordt 
compleet geleverd met alle benodigde compo-
nenten. U kunt uw eigen variant samenstellen en 
de constructie wordt op maat met alle bouwmate-
rialen, bevestigingsmaterialen, zonnepanelen, en 
elektrische componenten geleverd. Ook de stop-
contacten en eventuele aanvullende opties worden 

meegeleverd.

Positionering
De E-Qonnect wordt als bouwpakket geleverd. 
Daarbij is het belangrijk dat de schuine zijde van het 
dak zoveel als mogelijk richting het zuiden is 
gericht. De ingang, kan naar uw keuze en voorkeur 
aan elke kant van het gebouw geplaatst worden. De 
E-Qonnect is vierkant 2 bij 2 meter en is dus vrijwel 

overal te plaatsen. 

Verplaatsbaar
de E-Qonnect kan vastgemaakt worden aan de 
ondergrond, ook is er een verplaatsbare variant. 
Hierbij is de vloer uitgevoerd met aluminium 

traanplaat.


