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Zonnepanelen & Zonneboilers





Aanleiding



Energiebehoefte van de

wereldbevolking 

vereist 145.000 km² 

zonnepanelen



Energiebehoefte van 

Nederland vereist 

225 km² zonnepanelen

15 x 15 km

= opp. Amsterdam



Geschikt dak? www.zonatlas.nl/Eindhoven



Doelstelling 2045



Nog 32 jaar om dit te bereiken



Hoe krijgen we

dit voor elkaar?



• Grootste belang bij onszelf

• Van energiegebruik naar energieproductie

• Samenwerking stimuleert, verlaagt kosten, bundelt kennis, 

ervaring en versterkt

• Trias Energetica (3-stappen bespaar-strategie)

• Bespaartips: 
• Vergelijk tarieven leveranciers
• Kies A+++ apparatuur
• Pas op voor energieverspilling
• www.energielastenverlager.nl

Burgers sleutel tot succesvolle aanpak





Gestart in 2011

Houten Lokaal burgerinitiatief,

via Kwartiermakers

Kwaliteit door 

middel van 

maatwerk

Scherpe prijs,

groepskorting

Vrij toegankelijke 

informatieavonden

Bundeling 

van kennis

Scholen & 

bedrijven

Andere oplossing 

duurzame energie 

Zonnecollector & 

warmwaterboiler

t/m juli 2013:  > 450 

woningen voorzien 

van zonnepanelen!

> 5000 zonnepanelen

> 1.000.000 kWh/jaar

Evaluatie

Groen Zonnig Energiemaatschappij: 

bemiddeling bij aanschaf energie 

door leden corporatie 



Met 6 zonnepanelen 

produceert u circa 1.250 

kWh per jaar

en bespaart u circa 

1250 x 23ct = € 290,-

Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

Met 12 panelen 

produceert u circa 

2.525 kWh per jaar 

en bespaart u circa 

2525 x 23ct = € 580,-



Met 20 panelen 

produceert u circa 

4.200 kWh per jaar
en bespaart u circa 

4200 x 23ct = € 965,-

Voorbeeld 3



SALDERINGSREGELING
‘Salderen’ is het verrekenen van 
geproduceerde elektriciteit met 
totaal verbruikte elektriciteit.

Salderingstarief wettelijk geregeld
• Inclusief energiebelasting

• Inclusief BTW

Zonnepanelen: Salderingsregeling



BIJ VOORBEELD

Totaal verbruik is: 
4.500 kWh per jaar

Zonnepanelen produceren: 
2.500 kWh per jaar

Jaarrekening:
4.500 – 2.500 = 2.000 kWh

Zonnepanelen: Salderingsregeling



Rendement op zonnepanelen = ± 6%
(bron: Milieu Centraal http://www.milieucentraal.nl)



Criteria leveranciersselectie

• Regionaal

• Kwaliteit

• Vakmanschap

• Ervaring

• Prijs

• Aanpak

• Klantgerichtheid



Henk Brugman

Zonnepanelen



� Zon energie: duurzame energiebron, onuitputtelijk

� Gratis energie !

� Zonnepanelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze energievoorziening 

� Milieuvriendelijk én goed voor onze portemonnee

� Gemiddeld binnen 8 jaar terugverdiend

WAAROM ZONNE-ENERGIE ??



HOE WERKT EEN PV INSTALLATIE ?

� Een fotovoltaïsche (PV) installatie zet zonlicht direct om in

elektriciteit. De zonnepanelen zetten zonne-energie om in gelijkstroom.

� Een omvormer verandert die gelijkstroom vervolgens in wisselstroom 

zodat je de energie in huis kan gebruiken.

� Het overschot aan stroom wordt ( tijdelijk )

opgeslagen in het elektriciteitsnet: 

dit salderen is vastgelegd in de wet !



1. Zonnepanelen
Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen bestaan uit verschillende zonnecellen. Wanneer er zonlicht 

op zo’n zonnecel valt, beginnen de elektronen in de cel te bewegen en ontstaat er gelijkstroom.

2. Omvormer
De omvormer is het hart van elke PV installatie. Dit apparaat zet de gelijkstroom van de

zonnepanelen om in wisselstroom. Tijdens die omzetting is het zeer belangrijk dat er zo weinig 

mogelijk energie verloren gaat. Het rendement van een omvormer is dus van essentieel belang.

3. Elektriciteitsmeter
De elektriciteitsmeter registreert wat u zelf van het net afhaalt en draait achteruit wanneer u meer 

produceert dan u verbruikt.

4. Monitoringsysteem
Een monitoring systeem maakt het mogelijk om op afstand de productie van uw omvormer te 

bekijken, en eventueel op te slaan. Ook kunt u op de hoogte worden gehouden in het geval er zich 

een storing voordoet.

HOE WERKT EEN PV INSTALLATIE ?



VERSCHILLENDE TECHNOLOGIEN

� Monokristalijn-silicium

Uit één groot monokristal gezaagd 

hoog rendement doch  iets duurder

Rendement van 15 – 21 % 

Kleur : donkerblauw tot zwart  

� Polykristalijn-silicium
Goedkoper en eenvoudiger proces  

rendementen tussen 14% en 18% 

Cellen zijn vierkant of rechthoekig.

Kleur  : van gemarmerd donkerblauw tot paars.



Mono vs. Poly

Voordelen POLY

- Goedkoper in productie

- Meer oppervlakte benut

- Beter bij diffuus licht ( Nederland )

Voordelen MONO

- Iets hoger rendement van de cellen

- Beter bij direct zonlicht

- Egalere donkere look



ZON INSTRALING 



ZONHOEK PER MAAND

Januari             19°

Februari           28°

Maart               39°

April                  51°

Mei                   59°

Juni                   62°

Juli  59°

Augustus          51°

September       39°

Oktober 26°

November 18°

December 14,5°



Maand %

Januari 2

Februari 6

Maart 9

April 11

Mei 11

Juni 13

Juli 13

Augustus 12

September 10

Oktober 6

November 4

December 3

Totaal 100

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN 

zonnepanelen in Nederland 



� Kwaliteit van de cel is uiterst belangrijk voor een 

optimaal rendement en maximale opbrengst !

� Ook belangrijk voor de “degradatie waarborg “

KWALITEIT SOLAR CELLEN



10 + 2 JAAR FABRIEKSPRODUCT GARANTIE !



Waarom REC ? 

Financieel sterk

Wereldleider in de fotovoltaïsche 

industrie

Het meest geïntegreerde bedrijf voor 

zonne-energie ter wereld

Streven naar technologische 

innovatie

Noors erfgoed

Kwaliteitsgericht

Verantwoordelijk



Glomfjord, Noorwegen

Herøya, Noorwegen

Milaan, Italië

Productielocaties

Verkooporganisaties

München, 

Duitsland

Singapore

Narvik, Noorwegen

Parijs, 

Frankrijk

Barcelona, Spanje

Butte, MT, VS
Moses Lake, 

WA, VS

San Francisco, CA, VS

Oslo, Noorwegen

San Luis Obispo, CA, 

VS Houston, TX, VS Sjanghai, China

Tokio, Japan

Taipei, Taiwan

Australië

Wereldwijde productie- en verkooplocaties



De 5 unieke punten van REC-modules

Meer energie per 

m²

Eenvoudig te installeren

Robuust en duurzaam

ontwerp

Energieterugbetalingstijd

van één jaar

Geoptimaliseerd voor alle

zonlichtomstandigheden



Photon 2011 Test

� REC : steeds in de top 3 sinds de start 

van de Photon field test 

� In 2010,  het REC paneel presteert

gemiddeld 6% beter dan het 

gemiddelde

� 46 modules uit de hele wereld

werden getest in 2011

� 2011 : REC is beste paneel uit de test 





SMA
Omniksol

Ook door Prozon Nederland leverbaar :  Kostal – Danfoss – Mastervolt – Solar edge



INVLOED VAN SCHADUW  !!!

Schaduw is funest voor een goed rendement



OPLOSSING BIJ SCHADUW

( of moeilijke daken )



Prijsindicaties zonnepanelen

Poly kristallijn Mono kristallijn

Aant. 

panelen

Schuin dak Plat 

dak

Schuin 

dak

Plat 

dak

3 1625 1750 1885 2025

6 3150 3400 3400 3650

8 3925 4275 4200 4525

10 4850 5275 5100 5550

12 5900 6450 6025 6550

14 6700 7300 6775 7375

16 7650 8350 7725 8425

18 8450 9225 8525 9300

20 9425 10300 9525 10500



"De ergernis over de slechte kwaliteit 

duurt voort als de vreugde over de 

laagste prijs al lang vergeten is."

Ferdinand Porsche



Bas Wieringa

Zonneboilers



Wie is Solesta?

Verschil zonnepanelen / zonneboiler

Het zonneboilersysteem nader bekeken

Uw situatie en de eerste vereisten

De installatie





Solesta richt zich op zonne-
energiesystemen voor de 

gebouwde 
omgeving(woningbouw). 

Het eerste product is de 
zonneboiler voor bereiding 

van warm tapwater en 
zonnepanelen voor 

elektriciteit.

Solesta is met de 
toegenomen markt mee 

gegroeid. Vanuit de 
garage, via productie 
locaties te Rhenen, 
Winssen en nu met 

kantoor en productie in 
Nijmegen.

Momenteel 
een volwassen 
bedrijf met 18 
medewerkers.

Sinds 2003 
innovatief 
bezig met 

zonne-energie. 



Het Zonneboilersysteem



Zonneboiler
CO2

Aardgas Waterleiding





Waarom de slimste??



Betrouwbaar Minimum aan componenten

De boiler heeft een minimum aan componenten

De boiler is getest door KIWA gastec

Vrij van instellingen 

En als enige 10 jaar garantie



Besparing

Besparing voor een gezin met 4 personen:

Besparing van € 148,00 (€12,35 per maand) het eerste jaar

Besparing na 10 jaar € 1.957,00 

212 M3 gas/ Jaar

1273 douchebeurten/jaar besparing

Berekend met: 

Solesta Silverline 24V

0,65 €/m3 gasprijs

Gasprijsstijging van 6%

Ketelrendement 60%



Prijsindicatie zonneboilers

€ 1775 € 1865 € 1950

Prijzen zijn exclusief montage !



Pauze

Noteer uw vragen !



Aanpak Groen Zonnig Eindhoven

Informatieavond

www.groenzonnigeindhoven.nl 

Maatwerkadvies bezoek aan huis 

Maatwerkadvies/Offerte

Installatie &

Productie



• Wat is het verbruik (dag/nachtstroom)

• Is de elektriciteitsmeter geschikt?

• Hoeveel zonnepanelen passen op het 
dak en hoeveel zijn gewenst?

• Hoe is de oriëntatie van de woning?

• Wat is de dakhelling?

• Welke obstakels kunnen eventueel 
schaduw veroorzaken?

• Hoe is de dakconstructie, welke 
belasting is mogelijk?

• Waar kan de omvormer worden 
geplaatst?

• Op welke manier is een extra groep 
aan te leggen?

• Beantwoorden vragen 

Maatwerkbezoek



• 12 panelen Canadian Solar 

• per stuk 240 Wp = 2880 Wp totaal

• goed voor jaaropbrengst 2500 kWh.

• Mastervolt XS3200 inverter

• Sunwatch 25 draadloze uitlezing

• in bedrijf sinds 19 juli 2012

• opbrengst t/m aug. 2013 = 3100 kWh.



Instralingsdiagram

Ideale oriëntatie: 36°

Maar: opbrengst van 

zuidwest tot zuidoost is 

95% van maximaal!



• Gemeente Eindhoven stimuleert energiebesparing.

• Gemeente betaalt factuur direct aan leverancier.

• Max € 15.000,- – rente 2% /jaar  – 10 jaar annuïteit  

• Maximale WOZ waarde € 500.000,-

Unieke leenregeling  gemeente Eindhoven



Bedrag R+A/jr p. mnd tot. Rente

€ 5000,- € 556,- € 46,- € 565,-

€ 7500,- € 835,- € 70,- € 850,-

€ 10.000,- € 1115,- € 93,- € 1135,-

€ 12.500,- € 1391,- € 115,- € 1415,-

€ 15.000,- € 1670,- € 140,- € 1700,-

Terugbetaling op basis 10 jaar annuïteit



Tijdlijn 

43 45 46 47 48 49 50 51WEEK: 44

Regie: Groen Zonnig,  Wilko Kistemaker & Martin van de Goor

Realisatie: Prozon, Henk Brugman - Solesta, Bas Wieringa

52



Groepskorting zonnepanelen 

5 - 10 deelnemers 2%

11 - 20 deelnemers 4%

21+ deelnemers 5%





www.groenzonnigeindhoven.nl

info@groenzonnigeindhoven.nl

Bedankt voor uw ingevuld evaluatie-formulier


