
Informatieavond Zonnepanelen

17 september 2013

Dinant Baan
in samenwerking met:

Wilko Kistemaker (Groen Zonnig)
Marco Roemers (Zonnepanelen Gigant)



• Welkom & aanleiding
• Groen Zonnig Initiatief
• Zonnepanelen: wat nodig?
• Van Maatwerkbezoek tot Installatie
• Film: Ervaringen 
• Subsidie, investering & planning

• Pauze

• Uw vragen & onze antwoorden
• Einde informatieavond

Agenda Informatieavond
Zonnepanelen

19:30

21:45



Wilko Kistemaker
Dinant Baan

- Groen Zonnig 

- Sk‹tsjesilen
- It Swarte Wief
- Grutte Pier



Vooraf…

ῆ Wat is uw hoofdreden voor interesse 
in zonnepanelen? Milieu, FinanciÃn, 
Techniek

ῆ Uw vragen



Aanleiding
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Verduurzaming: Trends
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Ambitie Gemeente Noordoostpolder

ῆ De gemeente Noordoostpolder heeft het streven om in 
2030 energieneutraal te zijn

ῆ De gemeente stelt in haar eigen Άhuishoudingᾼ 
duurzaamheid centraal.

ῆ Gemeentelijke voertuigen op groen gas en elektriciteit

ῆ Duurzaam inkopen (Fair Trade Gemeente)

ῆ Duurzaam consumeren stimuleren

ῆ Minder gebruik van fossiele brandstoffen

ῆ De gemeente subsidieert zonnepanelen en zonneboilers







Hoe krijgen we 
dit voor elkaar?



Voorbeeld 1

ῆ Met 6 panelen 
produceert u circa 
1.320 kWh per jaar
met een waarde 
van ᴊ 314,- 



Voorbeeld 2

ῆ Met 12 panelen 
produceert u circa 
2.700 kWh per jaar
met een waarde 
van ᴊ 628,-



Voorbeeld 3

ῆ Met 20 panelen 
produceert u circa 
4,400 kWh per jaar
met een waarde 
van ᴊ 1.014,-



SALDERINGSREGELING
ῆ‘Salderen’ of ‘verrekenen’ van 
geproduceerde elektriciteit met 
verbruikte elektriciteit

ῆSalderingstarief wettelijk 
geregeld

ῆ Kale stroomprijs
ῆ Inclusief 

energiebelasting en BTW
Hierdoor komt de 
gemiddelde stroom prijs op

€ 0,23

Zonnepanelen: Salderingsregeling
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VOORBEELD

ῆDoor klant afgenomen: 
3.500 kWh per jaar

ῆKlant levert terug aan net: 
1.350 kwh per jaar

ῆJaarrekening:
3.500 ᾶ 1.350 = 2.150 kWh
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Zonnepanelen: Salderingsregeling
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Vergelijking rendement op aanschaf 
zonnepanelen en spaarrekening

Bron: Milieu Centraal
In de berekening zijn onderstaande cijfers van toepassing:
ῆ jaarlijkse stijging elektriciteitsprijs van 4 %
ῆ spaarrente 2,5 %
ῆ 23 eurocent / kwh



Zonnepanelen, uw netbeheerder en 
leverancier
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Burgers sleutel tot succes energiewende

• Van energiegebruik naar energieproductie
• Energieleverend kan: Powerhousing (Leusden, Aalsmeer) 

Passiefhuis
• Samenwerking stimuleert, verlaagt kosten, bundelt kennis, 

ervaring en versterkt
• Bespaartips: 

ῆ www.bespaartest.nl
ῆ A++ apparaten
ῆ Voorbeeld:

• Jaar nota halveerde in 2011
• 8 zonnepanelen
• A++ apparaten, vriezer, droger, LED, standby uit



De transitie is volop bezig.....





Kenmerken:

ῆ Een uitstekende kwaliteit
ῆ Een ontwerplevensduur 

van meer dan 25 jaar
ῆ Een concurrerende 

prijsstelling



Zonnepanelen: wat nodig?



Zonnepanelen: soorten

Mono kristalijn

ῆ Gemaakt uit 1 silicium kristal

ῆ Duurder productieproces

ῆ Egaal van kleur  donkerblauw of 
zwart

Poly kristalijn

ῆ Gemaakt uit meerdere 
silicium kristallen

ῆ Goedkoper productieproces

ῆ Vlekkerig blauw



Zonnepanelen 
Conergy Eco plus 245

• Vermogen 245Wp; 
• Afmeting ca 1,65m x 0,99m; 
• Complete Duitse productie
• 12 jaar productgarantie, 25 jaar 

lineaire opbrengstgarantie op 80%;
• 0 tot 3% + tolerantie 
• Internationale kwaliteit- en 

veiligheidscertificaten; 
• Uitstekende prestaties bij indirect 

zonlicht (Nederlandse condities); 
• Complete module is gecertificeerd 

voor hoge wind- en sneeuwbelasting

Junction box IP67 staat voor 
de bestendigheid tegen 
onderdompelen in water, 
 

De panelen zijn gefabriceerd in een 
ISO 9000 gecertificeerde omgeving



• Productiefaciliteiten met een capaciteit van 500 MW per jaar;
• Volledige geautomatiseerde productielijnen;
• Duits productie;
• Premium kwaliteit zonnepaneel;
• European top 10 PV manufacturer
• Aangesloten bij PV Cycle;
• Gecertificeerd (ISO, TUV, IEC).

Feiten Conergy



Omvormer

ῆ Zorgt voor omvorming van 
gelijkspanning 
(zonnepanelen) naar 
netspanning

ῆ Omvormer is het hart van de 
zonne-energie installatie!

ῆ Het type omvormer wordt 
bepaald naar aanleiding van 
het aantal en type 
zonnepanelen.



Van maatwerkbezoek tot installatie
Informatieavond

Maatwerkbezoek

Offerte
Installatie &

Productie zonnestroom



Maatwerkbezoek
ῆ Wat is het verbruik (dag/nachtstroom)

ῆ Is de electriciteitsmeter geschikt?

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

ῆ Hoe is de orientatie van de woning?

ῆ Wat is de dakhelling?

ῆ Welke obstakels kunnen eventueel 
schaduw veroorzaken?

ῆ Hoe is de dakconstructie, welke 
belasting is mogelijk?

ῆ Waar kan de omvormer worden 
geplaatst?

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

ῆ Beantwoorden vragen van 
woningbezitters



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

Het meest 
optimale punt: 

dak op het zuiden 
op een hoek van 

37 graden



Prijsindicaties Zonnepanelensystemen
Genoemde prijzen zijn inclusief 5% groepskorting

Gebaseerd op een schuin dak
Aantal
Zonne-

panelen

Verwach
te

Opbreng
st

(ᴊ/jaar)

Prijs 
incl. 

BTW & 
montag

e

TVT Prijs 
per Wp

6 ᴊ 314,- ᴊ 2987,- 9,5 J ᴊ 2,03

12 ᴊ 628,- ᴊ 5.142,
-

8,1 J ᴊ 1,74

20 ᴊ1014,- ᴊ 8708,- 8,6 J ᴊ 1,77

ῆ Bij de offerte zit een exacte berekening.
ῆ Afhankelijk van oriÃntatie woning, 

obstakels en dakhelling



Financien

• Kwantum effect
• Bij 30 deelnemers (en meer) 5% korting 

eerste 10 plus een SMA Sunny monitor 
systeem cadeau

• 11 oktober 2013 sluit inschrijving



Planning

Regie: Groen Zonnig Noordoostpolder, 
Dinant Baan
Realisatie: Zonnepanelen Gigant, Marco 
Roemers

38 39 40 41 42 43 44WEEK:

Maatwerkadviezen

Informatiesessie

17 september 2013

Sluitingsdatum

11 oktober 2013

Installatie zonnepanelen

Productie groene stroom



Pauze
Vragenformulier 

Maatwerkadviesformulier

Bedankt voor uw ingevuld evaluatie-

formulier 





www.groenzonnignoordoostpolder.nl
info@groenzonnignoordoostpolder.nl
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