
Wilko Kistemaker 

in samenwerking met: 

Robin Middelkoop, NewSolar 

Informatie Zonne energie 

19 Maart 2019 









 
 
 

 
• Aanleiding  
• Uw vragen 
• Groen Zonnig Houten 
• BTW, Saldering 
• Zonnepanelen: wat nodig? 
• Van Maatwerkbezoek tot Installatie 
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• We gebruiken steeds meer energie 
• Grotendeels via fossiele brandstoffen 
• Nog maar 6,6 % is duurzaam opgewekt 
 
We kunnen iets doen 
Doet u mee? 
 
 

Aanleiding 



Waarom 

? 



Welke vragen wilt 
u beantwoord 

krijgen? 



Bespaartips  

• Koelvriezer A+++  

• Vloerverwarmingspomp op 1, mechanische ventilatie 

• Energiezuinige ketel (HR107) 

• LED 

• Inregelen CV 

• Glas HR ++ 

Milieucentraal.nl, Bespaartest.nl, Isolatiegids, houhetwarm.nl 

 

Voorbeeld: 

• Jaar nota stroom – 80 % 

• 8 zonnepanelen 

• A+++ apparaten, vriezer, droger  



Kennis en 

Evaluatie 

Lokaal burgerinitiatief, 

Kwartiermaken, sinds 

2011 

Kwaliteit

Maatwerk 

Prijs 

Cooperatief 

Scholen & 

bedrijven 

Andere oplossing 

duurzame energie 

Zonnecollector 

& boiler 

1.000 Houtense 

woningen voorzien van 

zonnepanelen 

> 10.000 zonnepanelen 
Ca. 2.500.000 kWh/jaar 



Voorbeeld 

Met 12 panelen 

produceert u circa 

3.200 kWh per jaar 

met een waarde 

van ruim € 600,- 
(zuid, geen schaduw) 

 

 



SALDERINGSREGELING 

 ‘Verrekenen’ van geproduceerde 

elektriciteit met verbruikte 

elektriciteit 

 

Salderingstarief wettelijk geregeld 
• Inclusief energiebelasting 

• Inclusief BTW 

• Tot en met 2020 

 

 

 

Saldering maakt het extra aantrekkelijk 

12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Rekenvoorbeeld 

Verbruik: 3.500 kWh per jaar 

 

Opgewekt: 2.000 kWh per jaar 

 

Jaarrekening: 

3.500 – 2.000 = 1.500 kWh 

 



 

Minister Wiebes: `salderingsregeling 

zonnepanelen vanaf 2021 vervangen door 

terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 

jaar` 
 

Saldering wordt terugleversubsidie 

13 
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14 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Zonnepanelen en terugvragen van BTW 

• BTW terugvragen (particulieren) is nu ook in Nederland 
mogelijk 

• Van uw investering in zonnepanelen kunt u de BTW 
terugvragen 

• BTW afdracht: kleine ondernemersregeling  

• Bij een bedrag lager dan Eur 1.345 (#150 zonnepanelen) 
wordt BTW door belasting dienst kwijtgescholden 

• Geen inkomstenbelasting over de opgewekte energie 

• Niet bij KvK in schrijven  

• Kijk op www.groenzonnig.nl/houten 

• En: www.milieucentraal.nl 

http://www.groenzonnig.nl/houten


Criteria leverancier 

• Regionaal 

• Kwaliteit 

• Vakmanschap 

• Ervaring 

• Prijs 

• Aanpak 

• Klantgerichtheid 

 



Robin Middelkoop 

Agenda: 
 
• Wie is NewSolar 
• Zonnepaneel installatie 
• Omvormers 
• Zonnepaneeltypes 
• Verloop van het proces 



Kenmerken: 
 
• Een uitstekende kwaliteit 
• Een ontwerplevensduur van 

meer dan 25 jaar 
• Een concurrerende prijsstelling 
• Regionaal 



• Electroluminescentie testen (EL) 

• Flashtesten 

• Tier 1 

• VCA certificering 

• Zonnekeur 

• SEI erkenning 

• Eigen personeel 

• Zegelrecht 

 

 

 

Kwaliteit 



Zonnepanelen: wat nodig? 

Omvormer 

http://energievanzelf.nl/wp-content/uploads/2013/04/Goodwe-rood-schaduw.png


Stroomnet 

Centrale  
omvormer 



• Zorgt voor omvorming van 

gelijkspanning (zonnepanelen) naar 

netspanning 

• Omvormer is het hart van de zonne-

energie installatie! 

• Het type omvormer wordt bepaald 

naar aanleiding van het aantal en 

type zonnepanelen. 

• 10 jaar garantie! 

Centrale  
omvormer 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5XsjzCBeULe3XM&tbnid=m0XOBptzFS3aHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodwe.com.cn/&ei=IceJUvfKNqLH0QXnk4HwDw&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNEccq_njjfBp5MmV1eQAOzxL5XZ5g&ust=1384847507534976


Micro-omvormer 

Stroomnet 



Micro-omvormer 
Oplossing voor in de schaduw 



Micro-omvormer 

• Optimaliseert de 

opbrengst per paneel 

• Standaard 20 jaar 

garantie! 

• Per paneel uitbreidbaar 

• Monitoren per paneel 

 



Monitoring 
• Monitoring is belangrijk, controle van het 

systeem. 
• Monitoring via internet, tablet of smartphone. 



Zonnepanelen: soorten 

Mono kristalijn 

• Gemaakt uit 1 silicium kristal 

• Egaal van kleur  diep 
donkerblauw of zwart 

Poly kristalijn 

• Gemaakt uit meerdere 
silicium kristallen 

• Vlekkerig blauw 



Soorten zonnepanelen 

Talesun 275 Wp TrinaSolar 300 Wp LG Neon II 330 Wp 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=35FJbCzoDIq3nM&tbnid=8k-X-FKrQ2F1fM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.wattco.nl/nl/onze-fabrieken&ei=aNGJUoa3E7GN0wXZmoCACg&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNGjtb8LCWOaUBgQ5lo3QIGBNYDW6w&ust=1384850134994887
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=dc0QQofLDfHutM&tbnid=KtobbfzLZQOpfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.renewabletech.co.uk/products/solar-photovoltaic/solar-panels/philadelphia-solar/&ei=6t9HU_nyJ-Gd0QXG94Fg&bvm=bv.64542518,d.bGQ&psig=AFQjCNGYdAk4mWZJvUOQxeH-vfayHPGkWA&ust=1397305625292994


Talesun 275 WP Poly 

• 10 jaar Productgarantie 

 

• 25 jaar vermogensgarantie 

op 80 %  

 

• Afmetingen 0,99 x 1,65 
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TrinaSolar 300 Wp Mono 

• 10 jaar Productgarantie 

 

• 25 jaar vermogensgarantie 

op 80 %  

 

Afmetingen 0,99 x 1,65 
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LG Neon II 330 Wp Mono 

• 25 jaar Productgarantie 

 

• 25 jaar vermogensgarantie 

op 88 %  

 

• Afmetingen 1,02 x 1,69 
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Prijsindicaties 



Prijsindicaties 



Prijsindicaties 



Instralingsdiagram 
Het rendement van het systeem wordt mede bepaald door de ligging 

tov de zon 



Aanpak 

Informatieavond met advies 

Maatwerkadvies  

Offerte 

Installatie & 
Productie 



Maatwerkbezoek 

• Wat is het jaarverbruik  

• 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 van woningbezitters 

 



www.groenzonnig.nl/houten 
houten@groenzonnig.nl 


