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Zonnepanelen: de installatie 

• Zonnepanelen 
• Omvormer 
• Kabelroute naar meterkast 
• Aansluiting op aparte groep 
• Eventueel vervanging meter  

(netbeheerder) 
 

 

Installatie binnen één dag! 
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Plat dak installatie 
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De installatie in huis 

De omvormer 

Aparte groep 

Een geschikte meter 
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Vermogen en productie 

 
 

• Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in 
WattPiek (WP) 

• Een zonnepaneel heeft gemiddeld 270 WP 
• Productie (kWh) is o.a. afhankelijk van: 

 
 Vermogen zonnepaneel 
 Locatie 
 Oriëntatie 
 Hellingshoek 
 Schaduwfactoren 
 

 



Invloed van schaduw 



Rekening houden met omgeving 



Serie of parallel schakelen? 

Serieschakeling 
 
 
 



Serie of parallel schakelen? 

Parallelle schakeling 
 
 
 



Parallelle schakeling 

• Mogelijke (!) oplossing: power optimizers of micro-
omvormer 

• U blijft een centrale omvormer houden bij power 
optimizers 

• Extra kosten (tot 15%) 



Soorten zonnepanelen 

Poly Mono Mono full black 



Zonnepanelen 

Salderen 
• Elektriciteitswet 1998 Artikel 31c lid 2 
• Saldering is gelijk aan wat u normaal betaalt: 20 tot 22 cent per kWh 
• Enige grens is uw eigen verbruik!  
• Overproductie op jaarbasis is hierdoor niet/minder rendabel 

 
 



Voorbeeld salderen 

2.000 kWh opwek 
2.500 kWh verbruik = 
500 kWh * 20 eurocent 
Betalen aan leverancier 

 
 

2.500 kWh opwek 
2.000 kWh verbruik = 
500 kWh * 3 - 10 eurocent 
Vergoeding van leverancier 

 
 

Saldering is mogelijk tot eigen verbruik. 



Btw teruggave 

• Registratie als btw-ondernemer 
• Aangifte omzetbelasting 
• Aanvraag ontheffing btw-verplichting  

 (Kleine Ondernemers Regeling – KOR) 
• Zelf uitvoeren of uit handen geven? 

Stappenplan Duurzaam Bouwloket 
 

Let op! Deze regeling is anders als u al geregistreerd bent als btw-ondernemer (eenmanszaak/ZZP) 



Een praktijkvoorbeeld 
Voorbeeld aanbod Wijsman 

• 10 zonnepanelen x 300 Wp = 3.000 Wp  
 

• Investering € 4.900,- incl. btw (€ 1,63 / WP) 

Subsidie gemeente Zoeterwoude: € 735,00 

BTW Teruggave: €850,00 

Netto investering (na BTW teruggave en subsidie): € 3.315,00 
 

• Opbrengstindicatie 2.550 kWh/jaar (85% - ZO) 
 

• Opbrengst per jaar € 510,-  

(op basis van 20ct/kWh) 

 

• Terugverdientijd 6,5 á 7 jaar 



Opwekken duurzame energie 

 
 
 Zonnepanelen (elektra) 
  
  
    Zonnecollectoren (warm tapwater) 
  
  
  Warmtepomp 

 
 
 
 



Zonnecollectoren 

Zonnecollector 
 
 Vlakke plaat  Vacuümbuis 
 
  
  
 
  
 
 
 



Zonnecollectoren 

Zonnecollector proces 
 
1.  Plaat of buizen op dak 
2.  Vulmiddel neemt warmte op 
3.  Vloeistof stroomt naar het voorraadvat 
4.  Warmtewisselaar in voorraadvat 
5.  Naverwarmer zorgt voor juiste temperatuur 

 (Cv/warmtepomp) 

  
  
 
  
 
 
 



Zonnecollectoren 

Besparing 
 
Afhankelijk van: 
 - Waterverbruik 
 - Dakhelling 
 - Oriëntatie 
 - Schaduwfactoren 
 
2,5 m2 collectoroppervlak en 120 liter buffervat  
€ 2.600, – € 3.000,- (exclusief subsidie) 
50% tot 60% besparing op warm tapwaterverbruik (circa 30%) 
+/- Circa 200 m3 gas per jaar - € 130,- 

  
  
 
  
 
 
 



Elektra vs. warm tapwater 



Zonnecollectoren 

Cv-ketel geschikt? 
 
  
  
 
  
 
 
 



Opwekken duurzame energie 
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Warmtepompen 

 
 
• Laatste stap in proces 

Energievraag zoveel mogelijk beperken 
 

• Lage temperatuurverwarming 
Vloerverwarming of LT radiatoren 

 

• Combinatie met PV & Vacuümbuizen 
 
  
  
 
  
 
 
 



Warmtepompen 

3,5 kWh 

1 kWh 



Warmtepompen 

• Hybride warmtepomp   COP – 2,5 tot 3  
• Lucht/water warmtepomp  COP – 3 tot 4, 
• Grond/water warmtepomp  COP – 5 tot 5,5 

•   
  
  
 
  
 
 
 



Warmtepompen 

Kosten 
 
• Hybride warmtepomp  

Excl. Cv-ketel +/- € 3.600,- (Incl. Cv +/- € 5.500,-) 

• Lucht/water warmtepomp 
€ 8.000,- tot € 11.000,- 

• Grond/water warmtepomp 
€ 18.000,- tot € 25.000,-  
 
Exclusief eventuele subsidie(s) ISDE  
(€ 1.000,-  tot > € 2.500,- ) 

  
  
  
 
  
 
 
 



Warmtepompen 

Ideaal systeem: 


