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• Inleiding  
• Offerte: de onderdelen 
• Uw vragen 
• BTW, Saldering 
• Zonnepanelen systemen 
• Van Maatwerkbezoek tot Installatie 
• Investering & planning 
 

Agenda 



Waarom 

? 



 
 

• Leverancier 
• Ontwerp 
• Zonnepanelen 
• Omvormer 
• Montagesysteem 
• Garanties 
• Opbrengst 
• Betalingscondities  

 
 

Offerte 
Inzicht in de prijs, en  



 
 

• Zonnepanelen als specialisme 
• Langer dan 5 jaar 
• Alles in één hand (advies, verkoop, montage, service) 
• Keurmerken zonnepanelen en installatietechniek 
• Financieel stabiel 
• Bekend in de Houtense regio  
• Volgt de ontwikkeling in techniek 
• Markt conform 
• Facturatie 

 
 

Offerte 
Leverancier 



 
 

 
 

• Advies ter plekke 
• Dakplan 
• Geen verrassingen, alle onderdelen erin 
• Capaciteit panelen versus omvormer 
• Centraal of micro of optimizers 
• Aansluiting meterkast 
• Groep, aardlekschakelaar 
• Kabel panelen naar omvormer  
• Kabel omvormer naar meterkast 

 
 
 

Offerte 
Ontwerp 



 
 

 
• Tier 1 (zie volgende pag) 
• Capaciteit: 320 Wp gangbaar 
• Let op de maat 
• Mono, Poly, blauw, zwart, halve cell 

 
 

Offerte 
Zonnepanelen 







 
 

• Grote leverancier 
• Type omvormer centraal, micro, optimizer 
• Toekomstgericht 
• Monitoring 

 
 

Offerte 
Omvormer 



 
 

• Product garanties 
• Montage garantie 
• Opbrengstgarantie 

 
 

Offerte 
Garanties 



 
 

• Welke factor van capaciteit naar opbrengst 
• Hellingshoek 
• Windrichting 
• Ontwerp (centraal of decentraal) 
• Monitoring  

 
 

Offerte 
Opbrengst 



Welke vragen wilt 
u beantwoord 

krijgen? 



SALDERINGSREGELING 

 ‘Verrekenen’ van geproduceerde 

elektriciteit met verbruikte 

elektriciteit 

 

Salderingstarief wettelijk geregeld 
• Inclusief energiebelasting 

• Inclusief BTW 

• Tot 2023, dan afbouw 

• Direct eigen verbruik 

 

 

 

Saldering maakt het extra aantrekkelijk 

14 

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

Rekenvoorbeeld 

Verbruik: 3.500 kWh per jaar 

 

Opgewekt: 2.000 kWh per jaar 

 

Jaarrekening: 

3.500 – 2.000 = 1.500 kWh 

 



15 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

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 zonnepanelen leverancier 

• Regionaal: bekend in Houten 

• Kwaliteit: Tier 1, garantie, keurmerk 

• Vakmanschap: advies over ligging, 

ontwerp, aansluiting, verbruik 

• Ervaring: PV=kernactiviteit, meer jaren 

• Prijs: marktconform 

• Aanpak: individueel gericht advies 

• Klantgerichtheid: uw vragen centraal, 

jarenlange service 

 



Agenda 

• Wie is NewSolar? 

• Zonnepanelen, wat is er allemaal nodig? 

• Welke verschillende systemen zijn er? 

• Wat kost nou zo’n installatie? 

• Hoe ziet het proces eruit? 

• Vragenronde  



Wie is NewSolar? 



Waarom doen we wat we 

doen?  

11 februari 2020: ‘Groene energie al weer op voor dit 

jaar’ 

 

 

‘Investeer in de toekomst, de energie van morgen nu 

al binnen handbereik. 

Wij leggen u graag uit hoe’ 

https://newsolar.nl/2020/02/11/groene-energie/
https://newsolar.nl/2020/02/11/groene-energie/


Hoe pakken we dit aan? 

• Persoonlijk en klantgericht 

• Duurzaam 

systeemontwerp met 

technisch hoogwaardige 

en duurzame materialen 

• Met respect voor uw 

investering 

 



Wat doet NewSolar? 

• Wij, ontwikkelen, ontwerpen, leveren en installeren 

zonnepaneel installaties 

• Wij doen dit voor zowel particulieren als voor 

bedrijven  

• Wij bieden u persoonlijk advies en een offerte die is 

toegespitst op uw situatie en wensen, tegen een 

vooraf vastgestelde investering. 

• Wij installeren uw installatie zelf en kunnen deze ook 

voor u onderhouden 

 

 



Kwaliteit 

• Electroluminescentie testen (EL) 

• Flashtesten 

• Tier 1 

• Certificeringen en keurmerken  

• Eigen personeel 

• Zegelrecht 

 

 



Zonnepanelen, wat is er 

allemaal nodig? 



Zonnepanelen 



Omvormer(s) 

• Hart van de zonnepaneel installatie 

• Zorgt voor omzetting van gelijkspanning naar 

bruikbare wisselspanning 

• Het type omvormer wordt bepaald aan de hand van 

de omgeving, het aantal zonnepanelen en het 

paneelvermogen 

 

• Juiste selectie van de omvormer is essentieel voor 

een goed renderende installatie 

 



Welke verschillende 

systemen zijn er? 

In de markt onderscheiden we op dit moment 3 

verschillende systemen: 

 

• Stringomvormer 

• Stringomvormer met power optimizers 

• Micro-omvormers 



Stringomvormer 

Stroom
net 



Stringomvormer met 

optimizers 

Stroom
net 



Micro omvormers 

Stroom
net 



Instralingsdiagram 



Monitoring 

• Monitoring is belangrijk, controle van het 

systeem 

• Alle systemen zijn te monitoren via het 

internet, tablet of smartphone 



Wat kost nou zo’n installatie? 

Aantal 

panelen 

(325 WP) 

Geschatte 

jaar-

opbrengst 

Jaarlijkse 

besparing 

(o.b.v. 

€0,23/kWh) 

Investering 

exclusief 

BTW 

Terug-

verdientijd* 

6  1668 kWh € 384 € 2.163 5,6 jaar 

9 2.502 kWh € 575 € 2.851 4,9 jaar 

12 3.336 kWh € 767 € 3.645 4,7 jaar 

15 4.170 kWh € 959 € 4.272 4,5 jaar 

Stringomvormer (Goodwe) 



Wat kost nou zo’n installatie? 

Aantal 

panelen 

(325 WP) 

Geschatte 

jaar-

opbrengst 

Jaarlijkse 

besparing 

(o.b.v. 

€0,23/kWh) 

Investering 

exclusief 

BTW 

Terug-

verdientijd* 

6  1668 kWh € 384 € 2.807 7,3 jaar 

9 2.502 kWh € 575 € 3.640 6,3 jaar 

12 3.336 kWh € 767 € 4.494 5,9 jaar 

15 4.170 kWh € 959 € 5.219 5,4 jaar 

Stringomvormer + Optimizer (Huawei) 



Wat kost nou zo’n installatie? 

Aantal 

panelen 

(325 WP) 

Geschatte 

jaar-

opbrengst 

Jaarlijkse 

besparing 

(o.b.v. 

€0,23/kWh) 

Investering 

exclusief 

BTW 

Terugverdient

ijd* 

(o.b.v. 

huidige 

salderingsreg

eling) 

6  1668 kWh € 384 € 2.520 6,5 jaar 

9 2.502 kWh € 575 € 3.437 5,9 jaar 

12 3.336 kWh € 767 € 4.168 5,4 jaar 

15 4.170 kWh € 959 € 5.085 5,3 jaar 

Micro-Omvormers (Ap-Systems) 



Hoe ziet het proces eruit? 

Informatieavond met advies 

Maatwerkadvies  

Offerte 

Installatie & 
Productie 



Heeft u nog vragen? 

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



Salderingsregeling 

tot 2023 

23 
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BTW 

Rekenvoorbeeld: 

 

Factuurbedrag:   805 Euro 

 

Jaarlijks verbruik:  3.500 kWh 

Jaarlijkse opwekking: 2.750 kWh - 

 

Resterend verbruik:  750 kWh 

Prijs per kWH:  0,23            * 

 

Voordeel:   632,50 

Euro 

Factuurbedrag:  172,50 Euro 

 

 



Salderingsregeling  
23 

ct./kWh 
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BTW 

Wat gaat er veranderen? 

 

Minister Wiebes heeft eind 2019 het 

kamervoorstel bekend gemaakt voor het 

aanpassen van de salderingsregeling.  

 

Het voorstel omschrijft dat de 

salderingsregeling vanaf 2023 elk jaar met 11% 

zal worden afgebouwd en in 2031 zal aflopen. 

 

Dit betekend dat het bedrag dat we betalen aan 

Energiebelasting (EB) en opslag duurzame 

energie (ODE) vanaf 2023 niet meer volledig 

mag worden verrekend en elk jaar met een 

percentage wordt afgebouwd. 

 

 



Salderingsregeling  
23 

ct./kWh 
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BTW 

Het voorstel in cijfers 

 

2023- 89 procent 

2024- 78 procent 

2025- 67 procent 

2026- 56 procent 

2027- 45 procent 

2028- 34 procent 

2029- 23 procent 

2030- 12 procent 

2031- 0 procent  

 

 



Salderingsregeling  
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Wat betekent dit voor u? 

 

Het berekenen van het rendement op uw 

investering wordt lastiger en het financiële 

voordeel van uw investering zal jaarlijks 

mogelijk teruglopen. Daarnaast wordt het 

percentage eigen verbruik van uw installatie 

bepalend voor uw financiële rendement. De 

kWh ’en die direct zelf verbruikt leveren een 

hoger rendement op dan de kWh ‘en die u 

saldeert. Ook zal het vergelijken van 

verschillende energieleveranciers belangrijker 

worden voor het financiële rendement op uw 

installatie. 

  

 

 


