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Informatie 
Zonnepanelen en -boilers 



Uw 

Interesse 

? 



Wetenschap eensgezind: 

Transformatie naar duurzame 

energie is nu nodig 

We kunnen nu onze eigen 

energie opwekken: 

Besparen, opwekken, efficiënt 

gebruik 

Zonne energie is nu financieel 

zeer aantrekkelijk. Het levert veel 

meer rendement dan 

spaarrekening. 



De Volkskrant 
 

Zonne energie wordt de belangrijkste bron voor  

elektriciteit (IEA 27% sep 2014) 

 

Wereld kan in 2050 volledig op groene energie draaien 

 (Noors onderzoek, 7 okt 2014) 



Hoeveel km2 zonnepanelen is nodig 
voor wereldwijde stroombehoefte? 



Aantal zonnepanelen 
voor wereldwijde 
energiebehoefte 

144.400 km2 



Energieneutraal in 20xx? 



Hoe krijgen we 
dit voor elkaar? 



Wij zelf sleutel tot succes  

• Van energiegebruiker naar energieproducent 

• Samenwerking stimuleert, verlaagt kosten, bundelt kennis, 
ervaring en versterkt 

 



Bespaartips  

• Bespaartest.nl 

• Let op A+++ labels 

• Isolatiegids, houhetwarm.nl 

• Voorbeeld: 

• Jaar nota halveert 

• 8 zonnepanelen 

• A+++ apparaten, vriezer, droger  

• LED 

• Vloerverwarmingspomp op 1, mechanische ventilatie 



Gestart in 2011 

Houten Lokaal burgerinitiatief, 

Kwartiermaken 

Kwaliteit 

Maatwerk 

Scherpe prijs, 

groepseffect 

3 tot 4 informatie- 

avonden per jaar 
Bundeling 

van kennis 

 

Scholen & bedrijven 

Basisschool 124 

panelen 

Bedrijf 500 panelen 

Andere oplossing 

duurzame energie 

Zonnecollector 

& boiler, 

Infrarood 

verwarming 

Tot nu toe bereikt: 

620 woningen 

voorzien van 

zonnepanelen! 
> 6200 zonnepanelen 
Ca. 1.300.000 kWh/jaar 

Evaluatie 



School: 124 zonnepanelen 



Voorbeeld 1 

Met 6 panelen 

produceert u circa 

1.400 kWh per jaar 

met een waarde van 

€ 320,-  
(zuid, geen schaduw) 

 



Voorbeeld 2 

Met 12 panelen 

produceert u circa 

2.800 kWh per jaar 

met een waarde 

van € 640,- 

(zuid, geen schaduw) 

 



Voorbeeld 3 

Met 20 panelen 

produceert u circa 

4,670 kWh per jaar 

met een waarde van 

€ 1.070,- 

(zuid, geen schaduw) 

 



SALDERINGSREGELING 

 Verrekenen van geproduceerde 

elektriciteit met verbruikte 

elektriciteit 

 

Salderingstarief wettelijk geregeld 
• Inclusief energiebelasting 

• Inclusief BTW 

 

 

 

Zonnepanelen: Salderingsregeling 
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VOORBEELD 

Door klant afgenomen:  

3.500 kWh per jaar 

 

Klant levert 1.350 kWh terug 

Jaarrekening: 

3.500 – 1.350 = 2.150 kWh 

 



Vergelijking rendement op aanschaf 

zonnepanelen en spaarrekening, 

milieucentraal.nl 

Bron: Milieu Centraal 

In de berekening zijn onderstaande cijfers van toepassing: 

• jaarlijkse stijging elektriciteitsprijs van 4 % 

• spaarrente 2,5 % 

• 23 eurocent / kwh 

 

BTW teruggave niet meegerekend 
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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/nieuws 
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Zonnepanelen maken huizen beter verkoopbaar 

• Uit het afstudeeronderzoek van TU/e student Thomas 

Wissink blijkt dat veel huizenkopers zeer positief zijn en 

bereid zijn meer te betalen bij de aanwezigheid van 

zonnepanelen.  



Criteria leveranciersselectie 

• Regionaal 

• Kwaliteit 

• Vakmanschap 

• Ervaring 

• Prijs 

• Aanpak 

• Klantgerichtheid 

 



Johan Overvest 

• 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 



Zonnepanelen: wat nodig? 

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


Stroomnet 

Centrale omvormer 



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 in 

projectdeal 



Power - optimizer 
Oplossing voor schaduw 



Stroomnet 

Power-optimizer 



Power-optimizer 

• Optimaliseert het 

vermogen per paneel 

• Standaard 25 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 → donkerblauw of zwart 

Poly kristalijn 

• Gemaakt uit meerdere silicium 
kristallen 

• Vlekkerig blauw 



Zonnepanelen 
• Vermogen minimaal 260Wp;  

• Afmeting ca 1,65m x 0,99m;  

• 12 jaar productgarantie, 25 jaar 

opbrengstgarantie 

• Internationale kwaliteit- en 

veiligheidscertificaten;  

• De panelen zijn gefabriceerd in een 

ISO 9000 gecertificeerde omgeving;  

• Uitstekende prestaties bij indirect 

zonlicht (Nederlandse condities);  

• Complete module is gecertificeerd 

voor hoge wind- en sneeuwbelasting 

• Voorzien van IEC en TüV certificering; 



Aanpak Groen Zonnig Houten 

Informatieavond met advies 

Maatwerkadvies indien nodig 

Offerte 

Installatie & 
Productie 



Maatwerkbezoek 
• 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 van woningbezitters 
 



Energielabel 
1) Iedereen krijgt in Januari of Februari een energielabel thuisgestuurd; 
 
2) Het betreft een standaard label op basis van gegevens kadaster, bouwjaar en 
onderzoek 
 
3) Bewoner kan zelf het voorlopige energielabel op basis van 10 
woningkenmerken (isolatie, type ketel, zonnepanelen etc) verbeteren en 
definitief maken; 
 
4) Bewijs moet meegestuurd worden (foto’s facturen ) 
 
5) Beoordeling en afmelding door erkend deskundige. 
 
Groen Zonnig aanbod: 
 
Beoordeling en afmelding voor € 25,00 voor bezoekers avond Groen Zonnig;  

 
• Beoordeling en afmelding gratis bij aanschaf zonnepanelen. 

 
• Kijk wat uw energielabel is geworden op: http://www.zoekuwenergielabel.nl/ 
 



Aanpak Groen Zonnig Vianen 

Informatieavond 
Informatie op www.groenzonnig.nl/vianen  

Maatwerkadviesbezoek 

Maatwerkadvies/ 
Offerte 

Installatie & 
Productie 



Maatwerkbezoek 
• Wat is het verbruik (dag/nachtstroom) 

• Is de electriciteitsmeter geschikt? 

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

• Hoe is de orientatie 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 

 



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 36 graden 



Prijsindicaties Zonnepanelensystemen 
All-in prijs uitgaand van een schuin dak, zuid 

• Bij de offerte zit een exacte berekening. 
• Afhankelijk van oriëntatie woning, obstakels en 

dakhelling 

Aantal 

Zonne-
panelen 

Vermo-
gen 

(Wp) 

Verwachte 

Opbrengst 

(kWh/jaar) 

Verwachte 

Opbrengst 

(€/jaar) 

Type 

Omvormer 

Prijs incl. 
BTW & 

montage 
(€) 

Prijs per 
Wp 

(€) 

TVT 

In  

Jaren 

 

6 

 

1560 

 

1404 

 

€ 320,- 

 

GoodWe  

1.5 NS 

 

€ 2.490,- 

 

€ 1,60 

 

7,8 

 

12 

 

3120 

 

2808 

 

€ 640,- 

 

GoodWe 

3.0 NS 

 

€ 4.235,- 

 

€ 1,36 

 

6,6 

 

18 

 

4680 

 

4212 

 

€ 960,- 

 

GoodWe 

4.0 SS 

 

€ 6.018,- 
 

 

€ 1,29 

 

6,3 



Prijsindicaties Zonnepanelensystemen 
Prijzen rekening houdend met teruggave BTW 

• Bij de offerte zit een exacte berekening. 
• Afhankelijk van oriëntatie woning, obstakels en 

dakhelling 

Aantal 

Zonne-
panelen 

Vermo-
gen 

(Wp) 

Verwachte 

Opbrengst 

(kWh/jaar) 

Verwachte 

Opbrengst 

(€/jaar) 

Type 

Omvormer 

Prijs excl. 
BTW & 

incl 
montage 

TVT 

In  

jaren 

 

6 

 

1560 

 

1404 

 

€ 320,- 

 

GoodWe  

1.5 NS 

 

€ 2.121,- 

 

6,6 

 

12 

 

3120 

 

2808 

 

€ 640,- 

 

GoodWe 

3.0 NS 

 

€ 3.585,- 

 

5,6 

 

18 

 

4680 

 

4212 

 

€ 960,- 

 

GoodWe 

4.0 SS 

 

€ 5.080,- 
 

 

5,3 



Planning 

Regie: Groen Zonnig Vianen, Wilko Kistemaker 

Realisatie: NewSolar, Johan Overvest, Pieter Biewenga 

WEEK: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



Aardgas Waterleiding 

Werking zonneboiler 

Boiler minimum componenten 

De boiler getest KIWA Gastec 

Vrij van instellingen  

En als enige 10 jaar garantie 



 

Type 20V     € 1910,- 

Type 24V     € 2046,- 

Type 30V     € 2105,- 

 

Incl BTW en montage 

Prijsindicatie 



Werking infrarood verwarming 



Vragen? 

Onderhoud? 
Verzekering? 

Vergunning? Techniek? 

Betaling? 



vianen@groenzonnig.nl 


