
Willie Vos     





2/1 ^  (bj 1965 )  ca. 300 m3 2/1^  (bj 2005)  ca. 500 m3

 Gas 2400 m3

 Elektra ca. 4000 kwh
 Rekening € 2400  per jaar

 Gas 1300 m3

 Elektra ca. 4000 kwh
 Rekening € 1680 per maand

 Besparing gas door isolatie € 715,-

 Besparing Elektra door zonnepanelen € 840,-
Totale besparing is €1.555, / jaar, 
dit is €15.550,-- in 10 jaar.

 Besparing gas door isolatie € 0,-
Besparing Elektra door zonnepanelen, €840,--
 Totale besparing is €840, jaar, 
dit is €8400,-- in 10 jaar.



 Plek op aarde ?

 Azimuth ? (Noord – Oost – Zuid – West )

 Hoek naar de zon
 10/80 graden ?   

 Schaduw.



Wat levert mijn dak op met zonnepanelen?

 Ca. 850 zonuren in Nederland per jaar

 Wp x 0,9 = kWh per jaar bij 100%  

 Windrichting en dakhoek bepalen 
maximale opbrengst.

Daken tussen oost en west geven
Voldoende rendement !





< = 3 x 80 Ampere

 Opbouw Stroomprijs





 Panelen worden op het dak 
gemonteerd

 Omvormer wordt meestal op 
zolder , in cv ruimte of garage 
gemonteerd.

 Kabel wordt gelegd van 
panelen naar omvormer en van 
omvormer naar meterkast.

 Meterkast wrdt voorzien van 
een extra groep.



 Keuze panelen

• Dunne film (15-25 jr / rendement ca. 138 Wp / m2)
• Poly-Blauw (25-?? jr / rendement ca. 160 wp / m2)
• Mono-zwart (25-?? jr / rendement ca. 180 wp / m2)
• Mono-fullBlack (25-?? Jr / rendement ca 175 wp / m2)



Panelen

Bij het kiezen van een omvormer 
is het belangrijk rekening te 
houden met mogelijke schaduw 
vorming op de panelen. 



Schuin dak
• Dakpan
• Golfplaat
• Damwand

 Plat dak
• Console

• Ballast



Is u hoofdzekering geschikt?

Is u meter geschikt voor teruglevering?

Is er ruimte voor een extra groep?

Kabel route naar omvormer bepalen.



Zonnepanelen:
• Ja solar
• Canadian solar
• Trina solar
• Ulica solar
• Eurener
• LG

Omvormer:
• Omniksol
• Growatt
• SMA
• Solar edge
• Enphase



+Afgenomen stroom wordt verminderd 
met geleverde stroom aan het net.
Incl. energie belasting en BTW





Btw terugvragen: stappenplan

Meld u bij de Belastingdienst aan als ondernemer.

Dien de btw-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn 
aangeschaft.

Doe in dat jaar een verzoek om ontheffing van administratieve 
verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van het 
daaropvolgende jaar.



 Investering gemiddeld gezin

Voorbeeld zonnepanelen set 12 stuks all black panelen van 275 wp:

Opbrengst bij zuiden dak is 3300 Wp x 0,9 is 2970 KWh per jaar,.

Totale kosten: €3950,--

Deze set van 12 panelen kost na aftrek BTW : €3.264,--

elektriciteit inkoop is €0,21 per KWh, 2970 KWh x €0,21 is €594,-- per jaar

Terug verdientijd is €3.264,-- : €594,-- is 5,5  jaar  




