
Ik maak gebruik van de zon 

Johan Monster 

Energie Collectief Capelle 



Zonne-energie waarom? 

• Zonnepanelen zetten zonne-energie om in 
elektriciteit 

• Energiebesparing en CO2 reductie door 
het zelf opwekken van energie 

• Verhoging energielabel en hogere 
verkoopwaarde woning 

• Woning sneller verkocht 

 

 Zonnepanelen geven een hoog rendement! 
 



Werking zonne-energiesysteem 

Componenten: zonnepanelen; omvormer; elektriciteitsaansluiting 
en elektriciteitsmeter 



Zonnepanelen 

• PV-panelen vermogen in Watt-piek (Wp)  

• PV-panelen opbrengst in kilo-Watt-uur (kWh) 

• Tegenwoordig vaak >= 300 Wp 

• Blauw of zwart 

• Glas-glas of glas-folie 

• Afmeting ca. 100x165 cm 



Omvormers 

 

 

 

 

 

 

 

2 opties: 

• AEG string-omvormer als alle panelen in dezelfde richting liggen én 
bij daken zonder belemmeringen (schaduw) 

• Solaredge omvormer met optimizers: altijd optimale productie van 
uw zonne-energie systeem en inzicht in productie per zonnepaneel 

 

 

 

 

 



Aansluiting en Elektriciteitsmeter 

Aansluiting elektriciteitsnet 

• Extra groep in meterkast 

• Of een groep waar één apparaat op 
aangesloten is (bijv. wasmachine) 

“Slimme” meter 

• Meer inzicht in uw energieverbruik via 
bijv. www.slimmemeterportal.nl 

• Verbruikte stroom en geleverde stroom 
wordt apart geregistreerd 

 

 

 

 

 

http://www.slimmemeterportal.nl/


Dak oriëntatie van uw woning 

De hoogste opbrengst kan worden bereikt als het dak van uw 
woning op het zuiden is gelegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimaal over het gehele jaar is 
een zuid oriëntatie en een 
helling tussen 30 en 40 graden 
 
Panelen presteren beter bij 
lagere temperaturen 



Dak oriëntatie van uw woning 

De hoogste opbrengst kan worden bereikt als het dak van uw 
woning op zuid is gelegen met een hellingshoek van 30 – 40 graden 
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Voorbeeld woning met zonnepanelen 

11 x 300 Wp = 3.300 Wp 

 

Hier geen optimizers nodig: 

•  geen schaduw 

•  alle zelfde oriëntatie 



Zonnepanelen opbrengst 2019 

Totale opbrengst 2019: 3.260 kWh 

3260 / 3300 = 99% ‘rendement’ 



Hoeveel zonnepanelen op uw dak? 

• Rekenregel: jaaropbrengst in kWh is gemiddeld ongeveer 85% - 90% 
van het totale Wp vermogen (300 Wp  255 - 270 kWh) 

• Dit is voor elk dak anders door oriëntatie, hellingshoek, schaduw, etc. 

• En opbrengst varieert per jaar door ander aantal zonuren 

• Voor uw woning: ga uit van een jaaropbrengst van 80% - 90% van uw 
jaarverbruik 

• Terugleveren aan het net: ca. 5 ct/kWh, bij Greenchoice 11 ct/kWh 



Hoeveel zonnepanelen op uw dak? 

Voorbeeld:  

• Jaarverbruik woning = 3.000 kWh 

• Jaaropbrengst doelstelling 80% van 3.000 = 2.400 kWh 

• Dit is 85% - 90% van het benodigd vermogen: ca. 2.700 Wp 

• Dit zijn 9 zonnepanelen van 300 Wp 

 

 

   https://www.woonwijzerwinkel.nl/dakscan/ 



Salderingsregeling 

• Via de salderingsregeling wordt op jaarbasis de geleverde stroom 
verrekend met de verbruikte stroom 

• Deze regeling blijft tot 1 januari 2023 van kracht  

• Vanaf 2023 wordt saldering afgebouwd met 11% per jaar tot 2031 
• 2023 = 89% 

• 2024 = 78% 

• 2025 = 67% 

• 2026 = 56% 

• 2027 = 45% 

• Terugverdientijd iets langer (7 - 8 jaar in plaats van 6 jaar) 

•  2028 = 34% 

•  2029 = 23% 

•  2030 = 11% 

•  2031 = 0% 
 



Zonnepanelen en btw 

• Btw over de zonnepanelen is terug te vragen 

• Btw terugvragen vóór 1 juli van het volgende jaar 

• Energierekening en zonnepanelen factuur moeten op zelfde 
naam staan 

• Zie “milieucentraal btw op zonnepanelen terugvragen“ 

• Zie “belastingdienst eigenaren van zonnepanelen” 

• Let op als u een onderneming heeft! 
(Btw betalen over opgewekte stroom) 



Zonnepanelen weetjes 

• De opgewekte stroom wordt voor ca. 1/3 direct zelf gebruikt 
en 2/3 teruggeleverd aan het elektriciteitsnet 

• Zonnepanelen vallen doorgaans onder de opstalverzekering 
van de woning: controleren bij de verzekeringsmaatschappij 

• Op een schuin dak is het meestal niet nodig om de 
zonnepanelen schoon te maken, vuil regent er af 
 

 

 

 
 

 

 

 

• Kan toegepast worden op 
groene (sedum) daken 



Zonnepanelen actie 

✓ A-merk panelen en omvormer van hoge kwaliteit 
 
✓ Compleet pakket met of zonder optimizers 
 
✓ Leverancier werken we al jaren mee samen  
 
✓ Btw is terug te vragen 
 
✓ Keuze uit 4 pakketten 



Aanbieding zonnepanelen zonder zorgen 

De indicatie prijzen zijn: 

• inclusief omvormer 

• inclusief installatie 

• na btw teruggave en forfaitaire 
toeslag 

• gebaseerd op een schuin dak 

• bij een plat dak geldt een toeslag 
van 5% 



Aanbieding zonnepanelen zonder zorgen 

De indicatie prijzen zijn: 

• inclusief omvormer 

• inclusief installatie 

• na btw teruggave en forfaitaire 
toeslag 

• gebaseerd op een schuin dak 

• bij een plat dak geldt een toeslag 
van 5% 



Tips bij de realisatie 

• Controleren: vrije groep in de meterkast of groep met 1 apparaat 

• Controleren: hoe kan stroomkabel (230 Vac) vanaf de meterkast naar 

plaats omvormer worden doorgevoerd 

• Verbinding omvormer met internet (via wifi of via ethernet kabel) 

• Btw zelf terugvragen of laten doen 

• Lees meer op www.zonnepanelen.net 

http://www.zonnepanelen.net/


Hoe verder? 

• Afspraak met ECC vrijwilliger en/of WoonWijzerWinkel (WWW) 

• Offertes aanvragen via WWW website of via ECC vrijwilliger 

• Leverancier stuurt een offerte zonder eerst langs te komen 

• Als u akkoord gaat komt de leverancier voor een bezichtiging 

• Leverancier verzorgt de installatie / garantie etc. 

• Bij vragen of klachten kunnen ECC vrijwilliger en WWW helpen! 

• Indien gewenst kan ECC vrijwilliger u helpen (ontzorgen) gedurende het 

gehele traject van keuze t/m realisatie 



Vragen? 


