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STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL 
 
 
Introductie 
 
De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. 
Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij 
het EnergieCollectiefCapelle (ECC).  Het Energie Collectief Capelle wil u 
graag individueel helpen bij uw keuze en beslissing. Bovendien kan een 
eventuele gezamenlijke aanschaf een substantiële korting opleveren.  
 
  
 
Eerste stap.  
 
U bevestigt uw voornemen en laat ons duidelijk uw adres en telefoonnummer weten. 
 
Tweede stap.  
  
Aan de hand van uw adres raadplegen wij de “Zonatlas” van de Gemeente Capelle aan den 
IJssel om vast te stellen of uw dak, (ligging, hoek etc.) wel of niet geschikt is voor 
zonnepanelen. Als de ligging goed is, of in geval van twijfel, maken wij per telefoon een 
afspraak met u om bij u langs te komen om de situatie ter plaatse te bekijken. Tijdens het 
bezoek vullen wij samen met u een  vragenlijst in, die weer de basis is voor het 
vervolgtraject.  
 
N.B. Al bij de eerste stap kunnen wij vaststellen of we te maken hebben met een schuin of 

met een plat dak. 
a. Schuin dak - meestal kan de extra last van 20 kg/M² gemakkelijk op uw dak 

geplaatst worden.  
   b.  Plat dak - de extra belasting zal dan ongeveer 50 kg/M² bedragen. 
 
Derde stap. 
 
Aan de hand van schouwing ter plekke, de ingevulde vragenlijst en de beschikbare 
informatie uit de zonatlas Gemeente Capelle en de dakconstructie, geven wij per e-
mailbericht aan of het zinvol is om zonne-energie toe te passen. Bovendien wordt in het e-
mailbericht een globaal advies uitgebracht waarin de volgende zaken zijn opgenomen: 
 
a. Maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen  
b. De benodigde omvormercapaciteit (omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom) 
c. Benodigde extra voorzieningen zoals extra groep in de meterkast, Speciale 

voorzieningen op het dak etc. 
d. Systeem monitoring etc.  
 
Op basis van de beschikbare informatie  maken wij voor u een voorbeeldberekening waaruit 
o.a. blijkt: 
 
a.  Wat de begrote kostprijs van uw installatie is  
b.  Wat de globale terugverdientijd is en waar deze op gebaseerd is 
c. Wat voor u het uiteindelijke voordeel is  
d.  Wat de winst is uitgedrukt in minder CO².  
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De berekening vindt plaats overeenkomstig de prognose van AgentschapNL. Deze gaat uit 
van een jaarlijkse stijging van de energiekosten met 5%. Als u een lineaire prognose wilt 
(energie kosten blijven gelijk) dan moet u daar specifiek om vragen.  Deze berekening wordt 
samen met het advies aan u toegezonden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met 
diverse soorten  zonnepanelen (laag/hoog rendementspanelen), soorten omvormers, 
werkelijke installatiekosten etc. 
 
Vierde stap. 
1e optie:  
Het advies vanuit het ECC  is voor u voldoende om aan de hand van de stukken zelf offertes 
aan te vragen bij diverse leveranciers. N.B. De leveranciers zullen vrijwel altijd zelf ter plekke 
komen om de situatie te beoordelen. Wij adviseren u tenminste 3 offertes aan te vragen. 
 
2e optie:   
U vraagt de adviseur van het ECC per e-mail om advies bij de keuze van leveranciers. In dat 
geval zullen wij u 3 adressen geven van leveranciers waarmee r wij goede ervaringen 
hebben en die in Zuid-Holland actief zijn.  
 
Wij beoordelen leveranciers voortdurend op een aantal criteria die naar onze mening voor u 
van  belang zijn zoals: Professionaliteit, Kwaliteit, Meerdere opties, Prijs/prestatie, Recente 
vergelijkbare projecten, Volledigheid en kwaliteit offerte, Certificering van zowel  de 
apparatuur als de leverancier, Het beschikken  over eigen installateurs, Veiligheid op het dak 
bij installatie etc.  
 
3e optie:  
U vraagt de adviseur van het ECC per e-mail om 3 offertes voor u aan te vragen. 
 
4e optie:  
U besluit om(nog) niet over te gaan naar zonne-energie. In dat geval vragen wij u om ons dat 
per e-mail kenbaar te maken. Wij vernemen ook graag de redenen van deze keuze. Als 
adviseurs kunnen wij met de redenen welllicht in de toekomst nog iets doen. 
 
Vijfde stap. 
 
Optie 1: U heeft  zelf offertes aangevraagd al dan niet op advies van het ECC  
 

a. U beoordeelt de offertes zelf en neemt een besluit. In dat geval stellen wij het op prijs 
om van u feedback te krijgen  wat uw besluit is geworden en bij welke leverancier u 
de zonnepanelen gaat aanschaffen. Het liefst ontvangen wij de definitieve offerte of 
opdrachtbevestiging. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, maar kan 
voor de adviseurs van het ECC weer van belang zijn voor toekomstige adviezen. 

 
b. U vraagt de adviseur van het ECC om de door u aangevraagde offertes te 

beoordelen. In dat geval vragen wij u om de offerte(s) gelijktijdig per e-mail aan de 
adviseur toe te sturen, zodat wij u een gericht advies kunnen uitbrengen. Het advies 
kunt u binnen 2 weken na ontvangst  van de offertes verwachten.  
 

Optie 2: De adviseur van het ECC heeft offertes voor  u aangevraagd. 
Na ontvangst van de offertes bij de adviseur van het ECC, stuurt hij deze per e-mail 
naar u door. Binnen uiterlijk 2 weken na ontvangst komt de adviseur per e-mail met 
een gericht advies. 
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Zesde stap. 
Na beoordeling van de offertes en adviezen besluit u om wel/niet tot de aanschaf van zonne-
energie over te gaan. Wij verzoeken u vriendelijk in dat geval aan het ECC kenbaar te 
maken wat uw besluit is geworden. Wel/niet en bij wel welke leverancier het is geworden. 
Deze informatie kunnen wij weer gebruiken om onze adviezen te verbeteren c.q. aan te 
scherpen. 
 
Kosten  adviseur ECC 
Aan onze adviezen zijn voor u in principe geen kosten verbonden. Wij zijn een organisatie 
van vrijwilligers die geen belangen of verplichtingen hebben bij leveranciers. Wel is het zo 
dat onze vrijwilligers ook kosten  maken om een goed advies te kunnen geven. Wij krijgen 
momenteel geen subsidies van welke organisatie dan ook, maar wij maken wel kosten om 
onze kennis op peil te brengen en te houden (trainingen, congressen + reiskosten, 
vergaderruimten + koffie, thee  en reiskosten van en naar de te beoordelen locaties). U kunt 
ons werk steunen door b.v. een gift te doen na een goed en succesvol afgerond project 
samen met het ECC.  
  
ECC februari 2014 
www.energiecollectiefcapelle.nl 
 
 
 
  

http://www.energiecollectiefcapelle.nl/
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Bijlagen 
 
AFTREK BTW OVER AANSCHAF EN INSTALLLATIEKOSTEN 
 
Huiseigenaren die energie opwekken met zonnepanelen en energie terugleveren aan het 
netwerk, zijn volgens de Belasting-dienst ondernemers. Vrijdag zijn meer details en 
voorwaarden bekendgemaakt.  
 
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Fuchs stelde 
staatssecretaris Weekers van Financiën in september dat mensen die via zonnepanelen 
energie opwekken, en dit voor een vergoeding terug leveren aan de energieleverancier, voor 
de btw als ondernemer worden aangemerkt.  
 
Kleine-ondernemersregeling  
 
De overheid publiceerde op 22 november 2013 een document met de meest gestelde vragen 
en antwoorden. Het document meldt onder andere dat de Belastingdienst ervan uit gaat dat 
particuliere eigenaren van zonnepanelen onder de Kleine-ondernemersregeling vallen en 
alleen belasting hoeven te betalen over de terug geleverde stroom als het af te dragen btw-
bedrag hoger is dan € 1.345.  
 
Huishoudens bereiken dit bedrag in de praktijk niet. Consumenten die de btw van de 
aanschaf en de installatie van zonnepanelen terug willen vragen, moeten zich bij de 
Belastingdienst wel melden als ondernemer.  
 
Meer Informatie?  
Lees het document op onze website bij de Downloads : veel-gestelde-vragen-en-
antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen . 

Energiebespaarlening 

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het 

nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen. Vanaf 21 

januari is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in 

energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een 

lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De 

Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere 

woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met 

financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd.  

Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Denk 

aan het isoleren van de woning of de aanschaf van een HR-ketel of een zonneboiler. Ook 

zonnepanelen horen tot de mogelijkheden. Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor 

maximaal 50% van de lening gebruikt mag worden. De andere 50% van het leenbedrag 

moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen. De lening kan gebruikt worden voor 14 

energiebesparende maatregelen. De voorwaarden daarvoor staan op 

www.ikinvesteerslim.nl. 

http://www.ikinvesteerslim.nl/
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Rentepercentage  

Woningeigenaren kunnen vanaf 21 januari de lening aanvragen via www.ikinvesteerslim.nl. 

De annuïtaire lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- is alleen beschikbaar 

voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk 

van de hoogte van de lening. De rente van de Energiebespaarlening staat vast gedurende 

de looptijd van de lening. Bij de start op 21 januari zal de rente voor leningen met een 

looptijd van 7 jaar 3,4%  zijn en voor leningen met een looptijd van 10 jaar 3,8% . Het 

rentepercentage kan door het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds aangepast 

worden. Kijk voor het actuele rentepercentage op www.ikinvesteerslim.nl/rente. De rente van 

de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op 

www.belastingdienst.nl. 

 
 

http://www.ikinvesteerslim.nl/
http://www.ikinvesteerslim.nl/rente
http://www.belastingdienst.nl/

