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Hoofdstuk 1: Soorten zonnepanelen 

 

 

Soorten zonnepanelen – Keuze 
in zonnepaneel systemen 

Er zijn veel verschillende soorten zonnepanelen verkrijgbaar die 
allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk het omzetten van zonlicht in energie. Behalve 
tussen de verschillende merken en toepassingen kun je een onderscheid maken in het 
materiaal waarvan de zonnecellen in het paneel zijn gemaakt, zoals amorf silicium, mono-
kristallijn of poly-kristallijn silicium. Zonnepanelen kunnen standaard uitgevoerd zijn met aan 
de voorkant een glasplaat en een ondoorzichtige achterkant. Maar ook bestaan er 
zogenaamde “doorzicht” zonnepanelen, waarin de zonnecellen zich tussen twee glasplaten 
bevinden. Omdat de zonnecellen hier uit elkaar liggen wordt er ook licht doorgelaten en is 
het  

zonnepaneel deels doorzichtig.  

Meer over soorten zonnepanelen: niet alleen de zonnepanelen, maar ook de achterliggende 
systemen kunnen verschillend zijn. Zo heb je zonnepaneel-systemen, die je direct aansluit 
op het elektriciteits-netwerk en de zogenaamde autonome systemen. Zonnepaneel-
systemen die je op het elektriciteits-netwerk aansluit zijn vooral geschikt voor de standaard 
toepassing op woningen, kantoren en andere bedrijfsruimten. Sommige van deze systemen 
zijn in staat om de stroom die je niet gebruikt te leveren aan de energieleverancier, waarvoor 
je doorgaans een vergoeding krijgt. 

Autonome zonnepaneel-systemen, waarbij de opgewekte energie wordt opgeslagen in een 
accu, staan los van het elektriciteitsnetwerk. Deze systemen zijn vooral geschikt voor 
afgelegen plekken, bijvoorbeeld bij een vakantiehuisje, boot of caravan. Ook als er geen 
elektriciteitsnetwerk in de buurt is kun je via de accu je portable computer, je camera en je 
mobiele telefoon opladen. Voor deze laatste toepassing zijn er inmiddels oprolbare 
zonnepanelen in verschillende formaten verkrijgbaar, die eruit zien als strandmatjes. De 
stroom-opbrengst van deze oprolbare zonnepanelen varieert al naar gelang het formaat. Zij 

http://www.zonnepanelen.net/verschil-mono-en-poly-zonnepanelen/
http://www.zonnepanelen.net/verschil-mono-en-poly-zonnepanelen/
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/05/soorten-zonnepanelen.jpg
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zijn momenteel nog vrij prijzig, maar te verwachten valt dat het gebruik toe gaat nemen en de 
prijs, net als bij de “vaste” zonnepanelen, gaat zakken. 

WERKING ZONNEPANEEL 

 

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat zonne-

energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een 

paneel gemonteerd. In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van 

bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een 

afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m². 

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder 

invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten 

zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van 

elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Een andere vorm van 

PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt 

van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend 

goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5 en 15%, waarbij de 

cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn. 

HOE WERKT DIT NOU BIJ U THUIS? 

De panelen worden op uw dak gemonteerd (1) en middels hoogwaardige kabels aan elkaar 

verbonden. Omdat uw panelen een gelijkspanning leveren en uw energiemaatschappij een 

wisselspanning levert, kunnen deze systemen niet zomaar aan elkaar gekoppeld worden.  
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Hiervoor is een omvormer (ook wel inverter genoemd) nodig (2). De omvormer zet de 

gelijkspanning van uw panelen om in een wisselspanning.  

Deze omvormer wordt aan uw meterkast gekoppeld. Nu zal de energie die uw 

zonnepanelensysteem levert via uw meterkast verdeelt worden over de verbruikers in uw 

huis. 

Op momenten dat uw zonnepanelen niet genoeg energie leveren om uw huishouden volledig 

van energie te voorzien, zal het tekort via uw huidige aansluiting worden aangevuld. Op het 

moment dat uw zonnepanelen meer energie leveren als wordt verbruikt in uw huishouden, 

zal de overtollige stroom via uw elektriciteitsmeter (3) worden terug geleverd aan uw 

energieleverancier. Op dit moment zult u uw meter ook terug zien draaien. Het 

elektriciteitsnet (4) wordt als het ware als een buffer gebruikt om de energie die u niet 

gebruikt tijdelijk in op slaan. 
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Soorten zonnepanelen en merken 

Tot slot zijn er nog verschillende merken zonnepanelen. Onder andere Yingli, BYD, CNPV, 
Sharp, Sanyo en Panasonic hebben elk hun assortiment aan systemen, variërend zowel 
voor wat betreft het rendement en grootte, als de verschillende typen gekoppeld aan het 
elektriciteitsnet of autonoom. Op het gebied van de oprolbare zonnepanelen timmeren de 
merken Xunligth en Brunton flink aan de weg. Al met al zijn er veel soorten zonnepanelen. 

Degradatie bepaalt kwaliteit van zonnepanelen 

 

Voor vrijwel iedereen is het heel moeilijk om in te schatten wat de beste zonnepanelen 
zijn.  We moeten dus afgaan op testresultaten van verschillende testinstituten. Nu is daarbij 
echter een probleem. Een zonnepaneel dat het eerste jaar op een dak ligt presteert altijd 
veel beter dan dezelfde zonnepaneel die al 10 jaar op een dak ligt. Dit komt omdat 
zonnepanelen jaarlijks degraderen in vermogen. Bij de ene zonnepaneel is dat 0,5% per 
jaar, bij de ander 2% per jaar. En dit bepaalt de kwaliteit van een zonnepaneel: de mate 
waarin de zonnepaneel jaarlijks in rendement afneemt. 

Het testinstituut Photon test al vanaf 2003 zonnepanelen. Dit testinstituut heeft dus waarden 
van degradatie van zonnepanelen. 

Om een beeld te krijgen: 

Een zonnepaneel van het merk Canadian Solar (170WP Poly) die sinds 2007 wordt getest 
presteert na 6 jaar maar liefst  11,43% minder. Dat is een degradatie van 2,3% per jaar. 

Een zonnepaneel van het merk Solarworld  (210WP Poly) die sinds 2006 wordt getest 
presteert na 7 jaar  6,26% minder. Dat is een degradatie van 1,0% per jaar. 

Als we naar ons eigen testcentrum kijken (sinds maart 2013) dan zien we weinig grote 
verschillen in prestaties van nieuwe zonnepanelen. Het maximale verschil is 3% in 
opbrengst. We hebben het dus over nieuwe zonnepanelen.  Als je dat in ogenschouw neemt 
dan is de belangrijkste graadmeter voor kwaliteit de mate van degradatie, de mate waarin 
zonnepanelen jaarlijks in rendement afnemen. 

http://www.zonnepanelen.net/a-merken/
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/12/kwaliteit_zonnepanelen.jpg
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Hier een overzicht van merken die volgens Photon weinig degradatie hadden: 

 Sunpower 

 Seraphim Solar 

 Yingli 

 ET Solar 

 Sunerg 

 Siliken 

 Jinko 

 CSG 

 Nexpower 

 Lisum Power 

 Schott Solar 

 Conergy 

 Solarworld 

 Upsolar 

 Aleo Solar 

 CNPV 

 REC 

Ons valt op dat vrijwel alle fabrikanten garanderen dat de zonnepanelen na 25 jaar nog 
steeds 85% vermogen leveren van het initiële rendement. Als we kijken naar de 
testresultaten dan kunnen we ons afvragen of fabrikanten dat allemaal gaan waarmaken. 
Waarschijnlijk niet. Maar ja, wie gaat er over 25 jaar terug naar de fabrikant? En bestaat die 
fabrikant dan nog wel? 
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Beste zonnepanelen, hier een overzicht 

Beste zonnepanelen? Wat zijn goede merken zonnepanelen? Waar 
worden de beste zonnepanelen geproduceerd? Hoe komen die zonnepanelen uit de testen? 

Om de beste zonnepanelen uit test te halen kunt u enige testresultaten halen uit de tests van 
Oko, PV-test van TUV of Photon.  De laatste is het grootste testinstituut en geeft een vrij 
goed beeld. Echter, hou er rekening mee dat de beste zonnepanelen niet zomaar uit het 
lijstje van Photon te halen zijn. De zonnepanelen van verschillende jaren worden met elkaar 
vergeleken. En aangezien elk zonnepaneel gemiddeld met 0,7% in rendement achteruit 
gaat, is het lastig om zonnepanelen uit 2013 te vergelijken met zonnepanelen uit 
bijvoorbeeld  2006. 

Maar het is wel belangrijk dat het merk zonnepaneel dat u koopt ooit wel getest is door enige 
testinstituten. Want eigenlijke is dat de enige houvast. 

Overzicht van merken zonnepanelen en resultaten van beste zonnepanelen. De volgende 
lijst zijn merken die beter dan gemiddeld zijn getest: 

 CNPV zonnepanelen (China) 

 Conergy zonnepanelen (Duitsland) 

 Sunpower zonnepanelen (USA) 

 Yingli zonnepanelen (China) 

 ET Solar zonnepanelen (China) 

 Jinko zonnepanelen (China) 

 CSG zonnepanelen (China) 

 Schott solar zonnepanelen  (CZ) 

 REC zonnepanelen (Zweden) 

Lijst beste zonnepanelen die minder dan gemiddeld scoren: 

 Calrays 

 Sovello 

De volgende merken zonnepanelen worden veel in Nederland aangeboden maar zijn tot op 
heden (juni 2013) niet door Photon getest. Mocht u interesse hebben in de zonnepanelen, 
vraag altijd naar testresultaten. Let wel, een TUV keuring is niet voldoende om een label 
beste zonnepanelen te krijgen: 

 CSUN (China) 
 Senersun (China) 
 Eging zonnepanelen (China) 

http://www.zonnepanelen.net/oko-test-zonnepanelen-duitse-test/
http://www.zonnepanelen.net/pv-test-tuv-zonnepanele/
http://www.zonnepanelen.net/photon-test-zonnepanelen/
http://www.zonnepanelen.net/tuv-keuring-van-zonnepanelen/
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10 BELANGRIJKSTE VRAGEN OVER ZONNEPANELEN 

 

 

Als u investeert in zonne-energie heeft u allerlei vragen over rendement, aansluiting, 

subsidie etc. In een notendop een overzicht van meest voorkomende vragen en zijn 

antwoorden. Wel zo handig. 

 

1 Wat is het rendement met zonnepanelen? 
Veel leveranciers van zonnepanelen berekenen een verkeerd rendement voor. Ze 
nemen veelal de afschrijving niet mee en vergeten de degradatie (jaarlijkse 
vermindering van opbrengst) van de zonnepanelen. Ook vergeten ze dat de 
omvormer na circa 10 tot 15 jaar vervangen dient te worden. Als je die allemaal 
meeneemt dan blijkt het rendement op de investering circa 4 tot 6% te bedragen. Nog 
altijd meer dan op een spaarrekening.  Laat u niet gek maken met percentages van 
10%. 
 

2 Zijn er subsidies bij de aanschaf van zonnepanelen? 
Nee, de landelijke subsidieregeling bestaat niet meer. Wel zijn er lokale subsidies 
vanuit gemeentes. Overigens zijn zonnepanelen ook zonder subsidies rendabel. 
Helemaal als u bedenkt dat u de BTW kunt terugvorderen. 
 

3 Hoe zit het met de BTW op zonnepanelen? 
De BTW op de aanschaf van de gehele installatie kunt u terugvorderen, ook als 
particulier. Na de terugvordering kunt u vragen om ontheffing van te betalen BTW 
over de gegenereerde stroom. Zonnepanelen.net heeft een handig 3-stappen-plan 
opgesteld om BTW terug te vragen. 
 

4 Hoe werkt het salderen van stroom? 
Als u op een bepaald moment meer stroom opwekt dan u verbruikt kunt u stroom terugleveren 

aan het net. Uw meter loopt dan terug.  Dit wordt dan verrekend met de stroom die u 
verbruikt als er minder stroom wordt opgewekt. Dit noemen we salderen. Per 1 juli 
2013 mag er onbeperkt gesaldeerd worden (alleen kleinverbruikers). 
 

http://www.zonnepanelen.net/3-stappen-aftrek-btw-zonnepanelen/
http://www.zonnepanelen.net/terugleveren-stroom/
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/05/werking-zonnepanelen.jpg
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5 Wat zijn de beste zonnepanelen? 
Om te bepalen wat de beste zonnepanelen zijn kunt u het beste afgaan op 
testresultaten. In Duitsland is een aantal testinstituten. In Nederland wordt 
kleinschaliger getest. Overigens is het belangrijk om te weten dat een TUV-keurmerk 
geen garantie is voor een goed zonnepaneel. Zegt namelijk alleen iets over  
veiligheid. 
 

6 Wat kosten zonnepanelen? 
Zonnepanelen schaft u aan inclusief de gehele installatie zoals omvormer en 
bevestigingsmateriaal.  Ook dient de installatie uitgevoerd te worden met 
bijbehorende aanpassingen aan de groepenkast. Als u het grootste deel van uw 
stroom zelf wilt opwekken dan kost dat voor een gemiddeld huishouden van 4 
personen circa € 5.000,-. Het is daarbij wel van belang dat u een geschikt dak heeft, 
liefst redelijk gericht op het zuiden en met zo min mogelijk schaduwobjecten. 
 

7 Hoe zit het met de bekabeling en de omvormer? 
De zonnepanelen worden aangesloten op de omvormer. Die omvormer kan op zolder 
geplaatst worden, maar het beste is om deze dichtbij de meterkast te hangen. Er 
moet nog wel een kabel van de zonnepanelen via de omvormer naar de meterkast. 
Bespreek met de installateur hoe die moet lopen. Voorkom daarbij dat  kabels in het 
zicht komen. 

 

8 Hoe moet ik de installateur betalen? 
Veel installateurs willen vooraf de volledige betaling ontvangen. Pas daar mee op. 
Zorg er altijd voor dat u het recht heeft om een laatste deel van de betaling achteraf 
te kunnen doen. Dit voorkomt namelijk de situatie dat de installateur geen oog meer 
heeft voor problemen die zij nog zou moeten oplossen. 
 

9 Moet mijn energiemeter vervangen worden? 
Wij hebben een mooie lijst van energiemeters die kunnen terugleveren. Indien u een 
meter heeft die niet kan terugleveren dan zult u een nieuwe (slimme) meter moeten 
aanvragen bij uw netbeheerder. Vaak wordt deze kosteloos geplaatst, in sommige 
gevallen worden kosten in rekening gebracht. 
 

10 Wat is het verschil tussen zwarte en donkerblauw 

zonnepanelen? 
Qua rendement is er voor in Nederland nauwelijks verschil. Zwarte zonnepanelen zijn 
meestal minder opvallend. De donkerblauwe zonnepanelen hebben een aluminium 
lijst en die valt iets meer op. Wel is er een prijsverschil. Zwarte zonnepanelen zijn 
duurder omdat ze andere cellen hebben en is de lijst en bevestigingsmateriaal zwart 
gemaakt.   

http://www.zonnepanelen.net/zonnepanelen-tests-en-keuringen/
http://www.zonnepanelen.net/test-zonnepanelen/
http://www.zonnepanelen.net/tuv-keuring-van-zonnepanelen/
http://www.zonnepanelen.net/schaduw-zonnepanelen-en-rendementsverlies/
http://www.zonnepanelen.net/meters-teruglevering-een-overzicht/
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Lekkage door zonnepanelen, kan dat? Jazeker! 

 

 

Jazeker, een slechte installatie zorgt voor lekkage door toedoen van de panelen. De panelen 
worden namelijk aan uw dak bevestigd of op uw dak gelegd. Door windstromingen komen er 
veel krachten op te staan. 

Lekkage zonnepanelen en schuin dak 

Inslijpen van dakpan 

Veelal worden zonnepanelen aan de draagconstructies van het dak bevestigd. Vaak worden 
hiervoor dakhaken gebruikt die onder de dakpan worden gelegd.  Een goede installateur 
moet een inkeping slijpen in de dakpan om deze weer netjes zonder kieren aan te laten 
sluiten op een volgend dakpan. Maar een installateur die snel weg wil, laat dit wel eens 
zitten. Het gevolg is dat er een blijvende kier ontstaat, met de nodige risico’s: de dakpan 
waait los of komt scheef te liggen waardoor lekkage met zonnepanelen wordt veroorzaakt. 

Te weinig dakhaken 

Indien er te weinig dakhaken worden gebruikt (elke 85 cm moet een dakhaak geplaatst te 
worden) komt er te veel belasting op de nog weinig overblijvende dakhaken. Die kunnen 
gaan vervormen of losraken van de dakconstructie waardoor een dakpan wordt opgetild. Let 
er dus op dat uw installateur voldoende dakhaken plaatst! Neem geen genoegen met een 
situatie waarbij er bijvoorbeeld om de anderhalf meter een dakhaak wordt geplaatst. 

 Lekkage zonnepanelen en plat dak 

Door het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak wordt het dak extra belast. In sommige 
gevallen is de belasting zo hoog dat het dak gaat werken en de dakbedekking scheurtjes 
gaat vertonen. Voordat u zonnepanelen plaatst, inspecteer of de staat van uw platte dak nog 
goed is. Plaats geen zonnepanelen op een plat dak in slechte toestand. Want het wordt echt 
lastiger om lekkages te repareren indien de zonnepanelen op het dak zijn geplaatst. 

  

http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/05/Lekkage-zonnepanelen.jpg
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/05/Lekkage-zonnepanelen.jpg
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/05/Lekkage-zonnepanelen.jpg
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Rendement zonnepanelen, reken het zelf uit! 

‘Nu, nog sneller uw investering terugverdiend! Terugverdientijd van 6 jaar!’ U leest het vaker 
en misschien staat het wel in de offerte van een leverancier. Ze schotelen hele mooie cijfers 
voor als het gaat om zonnepanelen rendement. 

Hoe rekenen de leveranciers u rijk: 

Geen afschrijving opgenomen 

Leveranciers gaan ervan uit dat de zonnepanelen voor onbepaalde tijd blijven functioneren. 
Ofwel ze nemen geen afschrijving mee.  Voor een correcte berekening van zonnepanelen 
rendement is het verstandig om minimaal een afschrijvingsperiode van 25 jaar te hanteren. 
Niet dat de zonnepanelen na 25 jaar niets meer opbrengen, maar tegen die tijd zijn er vast 
en zeker betere zonnecellen die een veel hoger rendement van zonnepanelen gaan 
opleveren. 

De opbrengst van zonnepanelen neemt jaarlijks af 

Elk jaar gaat de zonnepaneel minder presteren (gemiddeld ca. 0,6%). Na 25 jaar zullen de 
goede zonnepanelen nog een rendement leveren van 85% van hun oorspronkelijke jaarlijkse 
opbrengst. Bij zonnepanelen van matige kwaliteit is dit nog uiterst twijfelachtig. Veel 
leveranciers vergeten wel eens mee te nemen dat de opbrengst over 25 jaar echt wel lager 
is en geven daarom een te hoog percentage voor het rendement zonnepanelen. 

Prijsstijging stroom van jaarlijks 7% gehanteerd 

Leveranciers nemen graag de prijsstijging van stroom mee in hun berekening. De afgelopen 
jaren is deze becijferd op 7%, vooral door de toename van energiebelasting.  Het is echter 
de grote vraag of ook de komende jaren deze enorme prijsstijging van toepassing is. Het is 
beter om bij de prijsstijging uit te gaan van de jaarlijkse inflatie, circa 2,5% per jaar. 

Rente niet meegenomen 

Indien de investering in zonnepanelen niet plaatsvindt, zal het geld op de bank een rente op 
gaan leveren. Deze is weliswaar laag, maar levert toch altijd wel 2% rendement op.  Indien 
er zelfs geld geleend moet worden om de investering in zonnepanelen te dragen zal de 
berekening er weer anders uitzien. Neem de jaarlijkse financieringskosten dan mee in de 
investering. En zodoende zal er een lager rendement zonnepanelen uitkomen. 

  

http://www.zonnepanelen.net/beste-zonnepanelen/
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Terugverdientijd zonnepanelen berekenen 

De tool Terugverdientijd zonnepanelen berekenen berekent de terugverdientijd op de 
investering in zonnepanelen. Het houdt rekening met de belangrijkste variabelen zoals aantal 
zonuren, dakligging en hellingshoek. Het is geheel vrijblijvend, u kunt de terugverdientijd op 
zonnepanelen anoniem berekenen 

 

Aanschafskosten (€) 

4000,00
 

 

Totaal aantal WP (wp) 

2115
 

 

Uw electriciteitstarief (€) 

0,23
 

 

Jaarlijkse verhoging electriciteitstarief (%) 

3
 

 

Uw postcode (tbv bepaling zonuren) 

2907HD
 

 

Dakligging 

zuiden
 

 

Hellingshoek dak 

35°
 

Bereken...
 

Uitleg  

 

 

De uitkomst van de berekening terugverdientijd zonnepanelen berekenen is bij 
benadering en moet gezien worden als een schatting. Niet meegenomen zijn o.a. 
schaduweffecten en de exacte eigenschappen van de installatie (zonnepanelen en 
omvormer) 

 

 

 

 

 

  

http://www.zonnepanelen.net/uitleg-tool-terugverdientijd-zonnepanelen-berekenen/
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Voor u berekend: 
 

Uw terugverdientijd 9 jaar 

Opbrengst jaar 1 (kWh) 1924.65 

Uw besparing na 25 jaar (€) 10.695,14 

Jaar Opbrengst in kWh 
Tarief 

electriciteit 
Besparing 

Besparing 
cummulatief 

1 1925 € 0,23 € 442,75 € 442,75 

2 1911 € 0,24 € 452,72 € 895,47 

3 1898 € 0,24 € 463,13 € 1.358,59 

4 1885 € 0,25 € 473,75 € 1.832,34 

5 1871 € 0,26 € 484,34 € 2.316,68 

6 1858 € 0,27 € 495,40 € 2.812,09 

7 1845 € 0,27 € 506,70 € 3.318,78 

8 1832 € 0,28 € 518,22 € 3.837,00 

9 1819 € 0,29 € 529,98 € 4.366,98 

10 1807 € 0,30 € 542,28 € 4.909,26 

11 1794 € 0,31 € 554,53 € 5.463,79 

12 1782 € 0,32 € 567,34 € 6.031,13 

13 1769 € 0,33 € 580,10 € 6.611,23 

14 1757 € 0,34 € 593,45 € 7.204,68 

15 1744 € 0,35 € 606,73 € 7.811,41 

16 1732 € 0,36 € 620,63 € 8.432,04 

17 1720 € 0,37 € 634,82 € 9.066,86 

18 1708 € 0,38 € 649,30 € 9.716,16 

19 1696 € 0,39 € 664,09 € 10.380,25 

20 1684 € 0,40 € 679,17 € 11.059,42 

21 1672 € 0,42 € 694,56 € 11.753,98 

22 1661 € 0,43 € 710,69 € 12.464,66 

23 1649 € 0,44 € 726,72 € 13.191,38 

24 1638 € 0,45 € 743,53 € 13.934,91 

25 26 € 0,47 € 760,22 € 14.695,14 
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Zonnepanelen prijsontwikkeling en prijsvergelijking 

 

Hoe ontwikkelde de prijs en de markt van zonnepanelen zich de afgelopen jaren? 
Allesoverzonnepanelen vergelijkt de prijzen van vandaag met de prijzen van 20 jaar geleden 
en gaat in op factoren die van invloed zijn op de prijsontwikkeling. 

Prijsontwikkeling van zonnepanelen 

De kosten van zonnepanelen daalden de laatste jaren sterk vanwege steeds efficiëntere 
productiemethoden. Door het subsidiebeleid van overheden (met name in Duitsland) is de 
vraag sterk toegenomen.  Vanwege de subsidies werd het voor consumenten gunstiger om 
te investeren in zonnepanelen. Steeds meer woningeigenaren kiezen voor het installeren 
van zonnepanelen. Vanwege de toegenomen vraag kunnen de fabrikanten van 
zonnepanelen overgaan op massaproductie. Hierdoor neemt de productiviteit toe en worden 
de productiekosten lager. Daarom zijn de panelen nu veel goedkoper dan enkele jaren 
geleden. 

Daarnaast is er sprake van technische vooruitgang, bijvoorbeeld door nieuwe en efficiëntere 
productieprocessen, waardoor de prijzen dalen.  Vanwege de technische ontwikkeling zijn er 
voor de productie van panelen steeds minder grondstoffen nodig, met name van silicium (de 
cellen worden steeds dunner, en halen een steeds hoger rendement). 

Aangezien de technische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, verwachten 
onderzoekers ook voor de komende jaren verder dalende prijzen. Dankzij deze 
prijsontwikkeling wordt het voor woningeigenaren steeds aantrekkelijker om zonnepanelen 
aan te schaffen. 

Ter vergelijking:  In 1990 kostte een complete zonnepanelen installatie per kilowatt piek 
(kWp) ongeveer 15.000 euro. Momenteel (maart 2012) ligt de prijs (afhankelijk van de 
omvang en kwaliteit op minder dan 2.000 euro per kWp voor particuliere systemen). Voor 
2012 wordt voorspeld dat de prijzen van zonnepanelen verder zullen dalen. 

http://www.allesoverzonnepanelen.nl/prognose-prijzen-zonnepanelen-met-een-derde-omlaag-in-2012/
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/prognose-prijzen-zonnepanelen-met-een-derde-omlaag-in-2012/
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/wp-content/uploads/2011/01/Prijsindex-en-prijsontwikkeling-turn-key-zonnestroomsystemen1.jpg
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Hoofdstuk 2: Soorten omvormers 

 

SMA omvormer, waarom het meest verkocht? 

 

SMA omvormers zijn marktleider in de wereld van omvormers. Deze omvormers wordt 
geproduceerd in Duitsland en komen al jaren als één van de beste uit de tests. Daarentegen 
zijn de SMA omvormers altijd iets hoger geprijsd dan concurrenten (gemiddeld 20 tot 30% 
duurder dan de goedkopere merken omvormers).  Aangezien omvormers het meest 
kwetsbaar zijn, is het verstandig om op de kwaliteit niet in te leveren. Een omvormer heeft 
namelijk een kortere levensduur dan de zonnepanelen zelf. SMA omvormers omvatten het 
volgende assortiment: 

SMA omvormer Sunnyboy 

De SMA omvormers van Sunnyboy  zijn geschikt voor installaties tot 20kW. Deze omvormers 
zijn uitgerust met OptiTrac. Meer uitleg vindt u hierbij over het onderwerp MPP-trackers. De 
SMA sunnyboy omvormers zijn er van 1100W tot en met 10.000W. 

SMA omvormer Mini Central 

Voor de wat grotere installaties (vanaf 15kW) wordt de Mini Central omvormer van SMA 
ingezet. Ze beschikken over een aluminium behuizing en kunnen buiten in de buurt van de 
generator worden geïnstalleerd. Deze omvormers hebben een rendement tot wel 98% 

SMA omvormer Sunny Tripower 

Deze SMA omvormers zijn geschikt voor een 3-fase aansluiting   Via het testinstituut Photon 
worden maandelijks de testresultaten gepubliceerd van SMA. Hier een overzicht van de 
testresultaten van februari 2013: 

SMA Sunnyboy 5000 TL-20 Goed 

SMA Tripower STP-10000TL-10 Zeer goed 

http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/05/sma-omvormer.jpg
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Omvormer, welke is geschikt voor mijn zonnepanelen? 

Omvormers te zwaar of te licht. Zoek geschikte omvormer. 

 Een omvormer voor zonnepanelen zorgt ervoor dat de opgewekte gelijkstroom door de 
zonnepanelen wordt omgezet in bruikbare wisselstroom voor ons huishouden. Deze 
wisselstroom kan ook uitgewisseld worden met de energieleverancier indien uw 
zonnepanelen meer opbrengen dan u op dat moment verbruikt. De omvormer is dus een 
essentieel onderdeel van uw zonne-energiesysteem. 

 Welke omvormer heb ik nodig? 

 Stap 1: Bepaal het totale vermogen van uw zonnepanelen: 

Dit vermogen wordt ruwweg bepaald door de volgende berekening: 

Aantal zonnepanelen   *   Wattpiek per paneel   *  factor voor NL 

Voorbeeld: u heeft 10 zonnepanelen, elk met een capaciteit van 245 Wattpiek 

Vermogen = 10 * 245 * 0,85 = 2083 Watt. 

 Stap 2: Bepaal de ligging van uw huis 
Liggen uw panelen op het zuiden, dan kunt u gemakkelijk de waarde uit het vorige voorbeeld 
aanhouden. Maar liggen de zonnepanelen op het Zuidwesten, dan produceren de 
zonnepanelen 10% minder. Het vermogen van de omvormer mag dan ook 10% minder 
zijn.  Zijn er redelijke schaduweffecten dan kunt u de opbrengst ook snel verlagen met een 
aantal procenten. Zoek vervolgens een omvormer waarvan het maximum vermogen onder 
dit getal ligt.     Let op: 

Aanbieders willen het liefst zo min mogelijk tijd gebruiken om te bepalen welke omvormer u 
nodig heeft. Zeker indien uw zonnepanelen niet precies op het zuiden liggen of de 
hellingshoek anders is dan 30-35 graden. Dan is het namelijk verstandig om een kleinere 
omvormer te nemen. Waarom? Een omvormer heeft namelijk een minimaal vermogen nodig 
om überhaupt te kunnen aanslaan. Een zwaardere omvormer slaat dus later aan en gaat 
eerder uit. 

 Stap 3: Heeft u meerdere dakvlakken en hellingshoeken ? 

Indien het antwoord Ja is, dan moet u een omvormer zoeken met meerdere strings en MPP 
trackers. Per vlak zonnepanelen  dient er dan een MPP tracker en string te zijn. Het 
alternatief is om een extra omvormer op te nemen. 

 Stap 4: Wilt u de prestaties van uw zonnepanelen (online) monitoren? 

Sommige omvormers hebben een ethernetaansluiting (IP-verbinding) welke u direct op het 
internet kan aansluiten welke een verbinding heeft met de portal-site van de fabrikant. Daar 
kunt u dan uw systeem monitoren. Sommige omvormers hebben deze ethernetaansluiting 
niet en moet u optioneel een bluetooth-connector kopen die u dan via een bluetooth-

http://www.zonnepanelen.net/mpp-tracker-omvormer/
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verbinding aansluit op uw PC of Tablet. Het bespaart meestal extra kosten indien de 
omvormer de aansluiting standaard beschikbaar heeft. 

 Goede omvormers, 3 belangrijke weetjes 

Praat u met uw leverancier over een zonne-energiesysteem, dan wordt er meestal niet veel 
gesproken over de omvormer. Dit ten onrechte, want dit is een kritisch onderdeel van uw 
systeem. Sterker nog, de kans dat dit onderdeel het begeeft is groter dan het zonnepaneel. 

3 punten waar  ik op moet letten: 

 

 Past de omvormer bij de set zonnepanelen? Een te zware omvormer verlaagt uw 
rendement! 

 Heeft de omvormer een interface om de prestaties online te bekijken (monitoring)? 

 Is het een A-merk? Of is het een onbekend merk zonder trackrecord? 

Mocht u de zonnepanelen in verschillende richtingen leggen dan heeft u meerdere MPP-
trackers van de omvormer nodig. Lees wat-en-hoe-over-MPP-reackers 

A-merken omvormers? 

Merken en hun herkomst, waarbij de meeste omvormer-modellen door Photon zeer goed tot 
goed zijn getest: 

 Aros (Italië) 

 Conergy (Duitsland) 

 Dasstech (Zuid Korea) 

 Diehl (Duitsland) 

 Eltek  (Duitsland) 

 Eversolar (China) 

 Kaco (USA) 

 Mastervolt (Nederland) 

 Power-One (USA) 

 Refusol (USA) 

 Samil Power (China) 

 Siemens (Duitsland) 

 SMA (Duitsland) 

 SolarMax (Zwitserland) 

http://www.zonnepanelen.net/mpp-tracker-omvormer/
http://www.zonnepanelen.net/sma-omvormer/
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Topmerken zijn SMA, Conergy  en Siemens, maar zijn meestal ook iets duurder. Een prima 
alternatief is Power-One, gemaakt in U.S.A. Houdt u er rekening mee dat de levensduur van 
een omvormer circa 10 tot 15 jaar is. Mocht u uw rendement  en terugverdientijd willen 
berekenen over 25 jaar neem dan 2 keer de investering van uw omvormer mee. 

MPP Tracker van mijn omvormer. Wat is dat? 

MPP Tracker (Maximum Power Point) van omvormer 

 
 

Een MPP-tracker is een functionaliteit van de omvormer die voortdurend zoekt naar de 
combinatie stroom en spanning waarbij het hoogste rendement wordt gehaald. Het is 
belangrijk om te weten dat een omvormer altijd één of meerdere MPP trackers heeft. 

De MPP verschuift zodra de instraling op de zonnepanelen verandert en/of de temparatuur 
verandert. 

Een omvormer heeft minimaal 1 MPP-tracker.  Maar heeft u een situatie waarbij de 
zonnepanelen bijvoorbeeld in verschillende hellingshoeken liggen, dan heeft u een 
omvormer nodig met meerdere MPP-trackers. 

Sommige omvormers hebben ook nog een actieve MPP-tracker. Het merk SMA heeft zo’n 
actieve tracker (OptiTrack) die ervoor zorgt dat het verlies bij schaduw wordt beperkt tot 
circa 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonnepanelen.net/terugverdientijd-zonnepanelen-berekenen/
http://www.zonnepanelen.net/terugverdientijd-zonnepanelen-berekenen/
http://www.zonnepanelen.net/sma-omvormer/
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/05/MPP-tracker-omvormer.jpg


20 
 

 

 

 

Optimizers & micro omvormers 

De laatste jaren zijn de optimzers en micro omvormer systemen steeds meer in opmars. 
Hiermee wordt het vermogen op  paneel niveau geoptimaliseerd of zelfs direct omgezet 
naar AC~230v (micro omvormers) Er zijn verschillende systemen op de markt met elk zijn 
voordelen. 

 

Zon&Co is sind begin 2012 aan het testen geslagen met diverse merken en soorten. 
Samen met onze klanten hebben wij SolarEdge als beste systeem ervaren.  SolarEdge is 
sinds 2006 marktleider en loopt sterk voor op andere producenten. 

In 2012 hebben wij tientallen klanten aangesloten op verschillende daken (met en zonder 
schaduw) en modules 
Wij hebben hier bij de volgende conclusies getrokken: 
-bij schaduw een zeer grote sprong in de opbrengst van het systeem (tot wel 30%!) 
-systemen zonder schaduw zijn per module geoptimaliseerd ; opbrengst tot 3-5% hoger 
-geen nadelen bij deelschaduw, vervuiling en individuele veroudering 
-zeer veilige en  eenvoudige installatie voor onze monteurs 
-toe te passen bij alle zonnepanelen 
-kunt verschillende modules, daken, hellingshoeken met elkaar combineren en aansluiten 
-stille en erg mooi afgewerkte omvormers 
-zeer breed aanbod van optimizers en omvormers voor elke situatie 
-mooiste en beste realtime monitoring per paneel via internet & telefoon; en nog gratis ook! 
-Beste garanties voor klant en bedrijf: 25 jaar op optimizer en 12 jaar op de omvormer 

http://www.solaredge.com/
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Hoofdstuk 3: Daken en zonnepanelen 

 

 

 

 

 

Dakvormen 

http://www.zonenco.nl/wp-content/uploads/2012/12/solaredge-overzicht.jpg
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U overweegt de installatie van zonnepanelen, maar weet nog niet of uw dak geschikt is? 
Allesoverzonnepanelen.nl legt uit of en hoe geschikt uw dak is en waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de montage. 

Er zijn veel verschillende daksoorten die specifieke eisen stellen aan het plaatsen van 
zonnepanelen. Er worden twee hoofdgroepen onderscheiden: platte- en hellende daken. 
Voor andere zelden voorkomende daken (zoals bolle daken) kunt u het best contact 
opnemen met een zonnepanelen specialist. 

Hellende of schuine daken 
Hellende daken komen in veel verschillende varianten voor. Zadeldaken zijn het wijdst 
verbreid en zijn meestal voorzien van dakpannen. Hellende daken zijn het meest geschikt 
voor de installatie van zonnepanelen. Met een goede zonoriëntatie en dakhelling kan een 
optimale opbrengst worden gehaald. De kosten voor het montagemateriaal zijn ook lager 
dan bij platte daken. Bij hellende daken kan gekozen worden voor een opdak- en een 
indakoplossing. 
 

Opdak 
Opdak wordt in Nederland het vaakst toegepast. Met metalen beugels die op het dakbeschot 
worden bevestigd en profielen worden de zonnepanelen op het dak bevestigd. Bij bestaande 
woningen is dit de goedkoopste oplossing, omdat de dakbedekking niet verwijderd hoeft te 
worden. Bijkomend voordeel is dat de panelen aan de achterzijde goed geventileerd worden, 
waardoor een optimaal rendement gehaald wordt. 
 

Indak 
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De indakoplossing is veel moeilijker en duurder dan een opdakoplossing. Bij indak worden 
de zonnepanelen geïntegreerd in het dak op de onderconstructie (dakbeschot). De 
dakpannen (of andere dakbedekking) worden verwijderd en door zonnepanelen vervangen. 
Het voordeel is dat het systeem beter beschermd is tegen weer en wind. dan bij een 
opdakmontage. 
 

Platte daken 
Bij de montage van zonnepanelen op een platdak wordt gebruik gemaakt van kunststof of 
metalen consoles waarmee  de panelen in een optimale hoek kunnen worden geplaatst. 
Meestal kunnen meerdere rijen achter elkaar opgesteld worden. Het is van belang dat er 
voldoende afstand tussen de rijen wordt aangehouden, zodat de voorliggende panelen de 
achterliggende panelen niet beschaduwen. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is de hogere windgevoeligheid op een plat dak. Daarom 
moeten panelen zeer stabiel gemonteerd worden. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van 
ballast. 

Lessenaar-daken 
Bij een lessenaar-dak helt het dak van de ene zijde van een gebouw naar de andere zijde 
zonder knik. Ook op dit daktype is de installatie van een zonnestroomsysteem mogelijk. 
Nadeel van dit daktype is dak men erg afhankelijk is van de oriëntatie en hellingshoek (Er 
zijn geen alternatieven aan de andere zijde van het dak). 
 

Niet geschikte daken 
Wanneer daken onvoldoende draagvermogen hebben, kunnen er geen zonnepanelen 
worden gemonteerd. Als u twijfels heeft over het draagvermogen van het dak, is het 
raadzaam een constructief onderzoek te laten uitvoeren. 

Zoals u ziet zijn de meeste daken geschikt voor de toepassing van zonnepanelen. 

  
  

http://www.allesoverzonnepanelen.nl/


24 
 

Dakbedekking & zonnepanelen 

 

Er zijn veel verschillende soorten dakbedekking: dakpannen, golfplaten, leien, riet enz. 
Zonnepanelen kunnen op vrijwel ieder type dakbedekking toegepast worden, ervan 
uitgaande dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de dakbedekking. 
Hier wordt ingegaan op de invloed van de dakbedekking op de montagewijze.  

Geschiktheid van dakbedekking voor zonnepanelen 

In principe kan een PV-systeem op alle soorten dakbedekking worden geïnstalleerd: 
dakpanplaten, dakpannen, zink, aluminium of zelfs riet. De enige voorwaarde is dat het 
draagvermogen van de bedekking voldoende is. Zelfs op rieten daken kunnen zonnepanelen 
worden geïnstalleerd. 

Op daken die asbest bevatten, mogen geen zonnepanelen worden gemonteerd. Golfplaten 
waren tot ongeveer 1990 asbesthoudend,  daarna werden alleen nog asbestvrije golfplaten 
op daken geleverd. Dus als uw kunstleien (eterniet) of golfplaten ouder zijn dan 1990 dan 
loopt u gezondheidsrisico’s wanneer in de dakbedekking geboord wordt. Bij twijfel over de 
samenstelling en leeftijd van de dakbedekking kan wellicht informatie worden ingewonnen uit 
de bouwarchieven van uw gemeente. 

Invloed van het dakbedekking op de montage 

Het soort dakbedekking van het gebouw beïnvloedt de keuze van het montagesysteem van 
de zonnepanelen. Het montagesysteem is opgebouwd uit bevestigingsmaterialen (beugels of 
consoles) en profielen. Op deze profielen worden de panelen bevestigd. De keuze van de 
beugels en de (opbouw van de) profielen is afhankelijk van het type dakbedekking. 
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Kenmerken bij opdakmontage 

Bij opdakmontage op pannendaken wordt gebruik gemaakt van beugels die op de gordingen 
bevestigd worden. Er zijn tegenwoordig ook speciale dakpannen waaraan het 
montagesysteem bevestigd kan worden. Bij daken van golfplaten worden stokschroeven in 
de gordingen geschroefd. Bij metalen dakbedekkingen (zoals damwandprofielplaten) worden 
speciale bevestigingsmaterialen gebruikt, die in of  door de dakbedekking worden 
geschroefd. 

Na het aanbrengen van de beugels of klemmen is de verdere procedure voor het 
aanbrengen van de zonnepanelen voor alle soorten dakbedekking in de meeste gevallen 
gelijk. 

Kenmerken bij indakmontage 

Ook indakmontage (waarbij de bestaande dakbedekking door zonnepanelen wordt 
vervangen), is mogelijk bij bijna alle dakbedekking. Alleen bij rietdaken en de meeste 
metalen daken is het niet mogelijk om de zonnepanelen in het dak te integreren. 

Schaduw en zonnepanelen 

 

Schaduw kan de prestaties van uw zonnestroomsysteem nadelig beïnvloeden. De loop van 
de zon moet daarom in de planningsfase precies worden beoordeeld. Het is belangrijk dat de 
installatie het grootste deel van de dag en van het jaar in de zon ligt. Gespecialiseerde 
bedrijven kunnen beoordelen wat het effect is van schaduw in uw situatie. 

 
Schaduw en zonnestroomsystemen 
Om te beoordelen of zonnepanelen schaduw zullen hebben, kunt u het best het dak bekijken 
op verschillende momenten van de dag en zelfs gedurende een langere periode.  Zo komt u 
erachter of omliggende bebouwing, andere daken, of schoorstenen de zoninstraling 
belemmeren. Het is belangrijk dat u het dak de hele dag observeert: een boom die aan het 
begin van de dag geen schaduw geeft, zou aan het eind van de dag het hele dak kunnen 
beschaduwen.Realiseer u ook dat u een zonnestroomsysteem voor minstens 20 jaar 

http://www.allesoverzonnepanelen.nl/offerte
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/offerte
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installeert. Bomen groeien en de omliggende bebouwing zou kunnen veranderen, waardoor 
de opbrengst van uw systeem afneemt. 
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Nauwkeurige berekening van schaduweffecten 

De loop van de zon verandert in de loop van het jaar en zo ook de schaduw.  Wie precies wil 
bepalen of een zonnestroomsysteem last krijgt van schaduw, zou het dakvlak minstens een 
half jaar moeten waarnemen. Er bestaat speciale software waarmee een analyse van de 
loop van de zon kan worden uitgevoerd. Meestal is het niet nodig dat zo’n nauwkeurige 
berekening wordt gemaakt. 

Schaduw platte daken 

Op platte daken worden meestal meerdere rijen zonnepanelen achter elkaar geplaatst. Bij de 
montage moet er rekening mee worden gehouden, dat er voldoende afstand tussen de rijen 
wordt aangehouden, zodat panelen geen schaduw op achterliggende panelen veroorzaken. 
Stelregel: Bij een hellingshoek van 25 graden zou de hart op hart rijafstand van panelen van 
80 centimeter breed (in landscape gemonteerd) ongeveer 2,05 meter moeten bedragen. Bij 
een vlakkere helling kan de rijafstand kleiner zijn. 

Als u toch beperkte schaduw verwacht, hoeft dat niet te betekenen dat de opbrengst 
drastisch afneemt. Door een slimme opstelling en aansluiting van de panelen kan het 
opbrengstverlies beperkt blijven.   
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Hoofdstuk 4: Installatie zonnepanelen 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen zullen tientallen jaren op uw dak liggen. Een vakkundige montage is daarvoor 
essentieel. Als u handig bent kunt u het systeem tot op zekere hoogte zelf monteren. Als u 
100% zekerheid wilt, kies dan een ervaren installateur. Hoe zonnepanelen juist worden 
geïnstalleerd op platte of schuine daken leest u hier. 
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Zonnepanelen zelf installeren of door een installateur? 

Iemand die een zonnestroomsysteem op een hellend dak wil monteren, moet wel handig 
zijn. Met name de aansluiting van de bekabeling is erg kritisch. Wanneer de kabels niet 
correct worden aangesloten kunnen storingen optreden en kan de omvormer zelfs kapot 
gaan. Dan bent u toch weer op een installateur aangewezen. 

Informeer bij doe het zelf montage hoe de garanties geregeld zijn. Onder bepaalde 
omstandigheden verliest u de dekking van uw verzekering en uw aanspraak op garantie. De 
netaansluiting moet in ieder geval door een vakman worden uitgevoerd. 

Montage van zonnepanelen op schuine daken 

In de montagehandleiding die bij het systeem geleverd wordt, wordt de montage stap voor 
stap omschreven. Zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen, en installeer de panelen bij 
voorkeur bij droog weer, omdat natte pannen vaak spiegelglad worden door algen. 

Eerst worden de dakbeugels op het dakbeschot geschroefd. Daarvoor wordt de 
dakbedekking (meestal pannen) op de benodigde plaatsen verwijderd. Na het monteren 
worden de pannen weer teruggeplaatst. Het kan nodig zijn dat u met een slijptol een nokje 
uit de pan moet verwijderen, om de pannen weer sluitend te krijgen. 

Daarna worden de profielen van het montagesysteem aan de beugels geschroefd en kunnen 
de zonnepanelen op of tussen de profielen worden geklemd. Tussen de zonnepanelen 
worden middenklemmen toegepast, op de uiteinden van een paneelrij worden eindklemmen 
bevestigd. Ga tijdens het vastklemmen niet op de panelen staan, en leg geen materialen op 
de panelen. 

Vervolgens worden de panelen op elkaar aangesloten. Goede leveranciers leveren een 
aansluitschema mee, waarop staat welke panelen op elkaar aangesloten moeten worden. 
Let erop dat de kabels niet los op het dak liggen en gebruik altijd UV-bestendige kabels en 
tierips  

Na de montage van de panelen worden de panelen (strings) doorgemeten en kunnen deze 
op de omvormer worden aangesloten. Tussen de omvormer en de meterkast dient een kabel 
te worden aangebracht die op een aparte groep wordt aangesloten. De dikte van deze kabel 
is afhankelijk van de lengte en het vermogen van het systeem. 

Verder moet er bij de omvormer (of in het geval van SDE in de meterkast) een 
werkschakelaar worden aangebracht die alle fasen spanningsvrij kan maken.Daarna kan het 
systeem in bedrijf worden gesteld. Als u het systeem laat installeren dan stelt de installateur 
een opleveringsrapport op, dat u moet ondertekenen. 

Montage van zonnepanelen op platte daken 

Bij de montage van zonnepanelen op een plat dak, worden de panelen op consoles 
geplaatst. Het monteren van panelen op platte daken is relatief eenvoudig. Let erop dat 
platte daken er vaak niet voor gemaakt zijn, om vaak te betreden. Met name bij vorst of op 
hete dagen is dakbedekking gevoelig voor schade. Ook het draagvermogen van het dak kan 
kritisch zijn. Als u twijfelt informeer dan bij een constructeur naar de mogelijkheden, of pas 
een ballastarm of ballastloos montagesysteem toe. 
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Zonnepanelen op platte daken worden in rijen opgesteld. De hoogte en de hellingshoek 
bepaalt de afstand tussen de rijen. Als de rijen te dicht op elkaar staan zal sprake zijn van 
opbrengstverlies. 

Montage zonnepanelen 

Uw installatie dient op een juiste en veilige manier bevestigd te worden. 

Wij hebben ons eigen installatie team welke ruime ervaring heeft met vrij wel elk type dak. 
Kosten van montage zijn altijd afhankelijk van de grootte van de installatie en het type 
dak/locatie waar gewerkt moet worden. Zon&Co levert kwaliteit voor een scherpe prijs. 

Ook elektra werkzaamheden worden door onze monteurs gedaan. Zon&Co is SEI-
installateur; hierdoor wordt uw elektrische installatie vakkundig aangepast voor een correcte 
werking met de zonne-installatie. Onder de elektra werkzaamheden vallen oa: meterkast 
aanpassing; SDE voorbereiding; installeren van nieuwe elektra leidingen met de 
bijbehorende groepen. 

Zon&Co werkt alleen met hoogwaardig kwalitatieve merken en producten. 

Alle profielen / haken / rails en schroeven zijn van geanodiseerd aluminium of RVS / Inox. 
TÜV getest en hebben 20 jaar product garantie. 

___________________________________________________________________________

_____ 

 

Zon&Co gebruikt voor veel platte en schuine daken het Click-fit montage systeem. De 

producten van Click-Fit zijn van zeer goede kwaliteit en zorgt voor een zekere verbinding 

tussen uw dak en de zonnepanelen. 

Op platte daken worden de panelen “landscape” gemonteerd onder een hoek van 15, 20 of 30 

graden. Bij pannendaken  zweven de panelen boven de dakpannen en worden op een frame 

van haken en rails gemonteerd. Dit kan zowel in landscape als portrait. 

Voorbeeld plat dak                                        Voorbeeld pannendak 

 

http://www.erkendinstallatiebedrijf.nl/
http://www.erkendinstallatiebedrijf.nl/
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IBC Solar levert Zon&Co plat dak systemen waarbij een portrait montage mogelijk wordt. In 

portrait opstelling kan er vaak meer op het platte dak worden geplaatst. Hoeken zijn mogelijk 

van 10 tot max 20 graden. 

Voorbeeld portrait opstelling; 15 graden. 

 

___________________________________________________________________________ 

Zon&Co biedt maatwerk oplossingen voor bijna elk dak. Wij hebben ook de beschikking over 

het vervaardigen van eigen speciale montage constructies.  In de afgelopen jaren hebben we 

diverse projecten afgerond waarbij er speciale oplossingen werden gebruikt. Hieronder enkele 

voorbeelden 

 

Speciale constructie gemaakt voor een klant die zonnepanelen op een dakterras met 
balustrade wenste. Met speciaal gemaakte “tafels” staan de panelen verhoogd onder een 
lichte hoek om ze goed schoon te laten regenen. 

“Zonne-schans” om zoveel mogelijk vermogen te plaatsen op een dak. De constructie is aan 
alle kanten bijna winddicht gemaakt om een aerodynamisch geheel te krijgen. 
Deze constructie is ook mogelijk voor grotere installaties. 

 

 

http://www.zonenco.nl/wp-content/uploads/2010/10/P1013477.jpg
http://www.zonenco.nl/wp-content/uploads/2011/02/19x-Sanyo-Hit.jpg
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Opstelling van zonnepanelen 

 

Op platte daken en op het maaiveld kunnen zonnepanelen alleen zinvol toegepast worden 
als de panelen worden gemonteerd op speciale montagesystemen.  Hier wordt ingegaan op 
de verschillende mogelijkheden waarop panelen gemonteerd worden en beschermd worden 
tegen weer en wind.  

Opstelling van zonnepanelen op plat dak en  maaiveld 
Op platte daken en bij veldsystemen wordt gebruik gemaakt van montagesystemen 
waarmee zonnepanelen in de gewenste hoek worden gezet. Bij hellende daken is de 
dakhelling een vast gegeven. Naast het bereiken van de optimale hellingshoek draagt het 
montagesysteem ook bij aan de ventilatie van de panelen. De prestatie van zonnepanelen 
neemt bij hogere temperaturen immers af. Ook zijn de panelen minder gevoelig voor 
vuilaanslag als ze in een hoek geplaatst worden. Regen en sneeuw stromen bij een grotere 
hoek sneller van de panelen af en vuilaanslag wordt daardoor sneller verwijderd. 

 
Aandachtpunten bij opstelling van zonnepanelen 
Let erop dat zonnepanelen die in een hoek worden geplaatst gevoeliger worden voor wind. 
Daarom moeten zonnepanelen stevig worden gemonteerd.  Hiervoor zijn er twee 
mogelijkheden. Het meest gebruikelijk is een montagesysteem van metaal, waarop de 
panelen bevestigd worden. Dit montagesysteem kan vast op het dak of het maaiveld 
aangebracht. Het is ook mogelijk om het montagesysteem met behulp van ballast (grind of 
beton) te fixeren. 

Er kan ook gebruik worden gemaakt van driehoekige kunststof consoles. De panelen worden 
op de schuine zijde van de console bevestigd. In de console wordt ballast aangebracht. 
Kunststof consoles zijn vooral geschikt op daken waar toch al grind of betontegels aanwezig 
zijn. 

 

http://www.allesoverzonnepanelen.nl/wp-content/uploads/2011/07/kunststof-console.jpg
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Omdat zonnepanelen op platte daken en in het veld meestal in meerdere rijen achter elkaar 
worden opgesteld, is het belangrijk dat er voldoende afstand tussen de rijen wordt 
aangehouden, om te voorkomen dat de achterliggende rijen schaduw krijgen. 

Zonnepanelen en weersomstandigheden: sneeuw- 
en windbelasting 

 

Windsnelheid in Nederland 

 

Wind en de sneeuw kunnen flinke schade aan zonnestroomsystemen aanrichten. In dit 
artikel leest u hoe u zich als (toekomstig ) exploitant kunt beschermen tegen weersinvloeden. 
Verder helpen we u om de windbelasting voor uw regio te bepalen.  

Sterkte zonnepanelen 

De meeste zonnepanelen die in Nederland op de markt worden gebracht zijn getest conform 
de norm IEC 61215 2005 edition 2.0. De panelen worden getest bij gecertificeerde 
keuringsinstanties zoals  TÜV en Kema. De panelen ondergaan een reeks tests, waaruit 
moet blijken of het betreffende paneel bestand is tegen o.a. wind, sneeuw en extreme hagel. 

Sneeuwbelasting op zonnepanelen 

Afgelopen jaren lag er in Nederland  ‘s winters een flink pak sneeuw. Het extra gewicht van 
sneeuw (maar bijvoorbeeld ook van extreme regen) komt bovenop het gewicht van de 
installatie zelf. In het bouwbesluit zijn normen opgenomen waaraan daken moeten voldoen, 
hierbij wordt verwezen naar NEN 6702: belastingen en vervormingen. In de norm wordt 
vooralsnog geen rekening gehouden met de belasting van zonnepanelen zelf, wel van de 
gecombineerde belasting van o.a. sneeuw, wind en regen. 

Windbelasting op zonnepanelen 

http://www.allesoverzonnepanelen.nl/wp-content/uploads/2011/01/IEC-61215-2005-edition-2.0.pdf
http://www.tuv.nl/nl/index.htm
http://www.kema.com/
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/wp-content/uploads/2011/01/Windsnelheid-in-Nederland.png
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De wind kan een groot risico voor zonnepanelen op een dak opleveren, omdat de kracht van 
de wind niet meer direct door de dakconstructie wordt opgenomen, maar volledig op de 
panelen komt. De panelen breken de windsnelheid en er ontstaat aanzuigende wind aan de 
achterzijde van de installatie. Deze zuiging kan afhankelijk van de windkracht zo groot zijn 
dat de zonnepanelen van het dak worden getrokken. 

Bij de montage van zonnepanelen is het zeer belangrijk dat bij de zijkanten en hoeken van 
het dak meer montagebeugels worden aangebracht (of bij platte daken meer ballast) omdat 
daar de zuiging van de wind het grootst is. 

In Nederland is de windbelasting langs de kust het grootst, verder neemt de windbelasting bij 
grotere hoogte toe. 

Dakbelasting 

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, kan het voorkomen dat daken niet berekend zijn op 
de extra belasting van zonnepanelen. Dat komt met name voor bij nieuwe gebouwen, waar 
bezuinigd is op de sterke van de dakconstructie. Ook bij platte daken waarbij ballast wordt 
toegepast kunnen problemen ontstaan. 

Informatie over voorzorgsmaatregelen vindt u in op de pagina over verzekering van 
zonnepanelen 
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Hoofdstuk 5: Voorbeelden aanleg zonnepanelen 
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Hoofdstuk 6: Criteria ECC voor leveranciers zonne-energie 

 

 

 

 

 

 Leverancier is gespecialiseerd in zonne-energie. 
 

 Heeft zich al een aantal jaren bewezen met goede en gevarieerde 
projecten voor zowel particulieren als bedrijven en instanties. De 
referenties zijn te verifiëren en recent (max. 2 jaar oud). 
 

 Staat bekend als een professionele en betrouwbare installateur. 
 

 Heeft bij voorkeur eigen installateurs en elektricien(s) in dienst. 
 

 Werkt volgens Arbo richtlijnen.  (stellingen, borging, etc.)  
 

 Biedt keuze uit diverse soorten gecertificeerde zonnepanelen en 
omvormers op  basis van bewezen technologie. 
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 Offertes zijn gebaseerd op een site-visit vooraf, zijn informatief, 
correct en volledig (All-in prijs).  

 
 Aanbieding is gebaseerd op prijs / prestatie. Uitstekende kwaliteit 

en / of hoger rendement mag ook meer kosten, maar moet ook 
beter presteren in opbrengst. 
 

 Bij voorkeur is de  leverancier gecertificeerd. 
 

 Leverancier komt uit oogpunt van kosten bij voorkeur uit Zuid-

Holland 

 
 

 

Hoofdstuk 7: Leveranciers zonne-energie Zuid-Holland 

 

 

 

 

 

Bedrijf Adres Postcode Plaats E-mailadres 
Telefoon op 

werk 

Aceve Loodgieters & 
Installateurs BV Edelhertstraat 2-4 2901 BJ Capelle ad IJssel info@aceve.nl 010-286 93 19 

Durasense Franklinstraat 2a 2691 HB s-Gravenzande info@durasense.nl 0174-725 270 

Innodura Pruimengaarde 4 2723 AR Zoetermeer peter@innodura.nl 079-8891883 

Met de Zon BV 
(ECOPro) De Volger 6 1483 GA De Rijp info@metdezon.nl 

0800-0051 
(gratis) 

Nestech B.V. Oosteinde 8 2991 LG BARENDRECHT info@nestech.nl 0180-49 67 6 

Powergroup BV Rozenhof 33-216 3311 JT Dordrecht pim@powergroup.nl 010-4321056 

Solar Zuidholland BV Westvlietweg 72X 2945 AA Voorburg 
info@solar-
zuidholland.nl 010-820 88 45 

Solarmodules.nl  Postbus 37 3417 ZG Montfoort info@solarmodules.nl 0348-444600 

Sunery Solar Kleine Vinkstraat 34 2912 AG Nieuwerkerk ad Ijssel info@sunerysolar.nl   
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Zon & Zo Van Hennaertweg 13 2952 CA Alblasserdam info@zon-en-zo.nl 088 -88 01 555 

Zon Bewust Edisonstraat 8D 3261 LD Oud Beijerland info@zonbewust.nl 0188-2555552 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8: Stappenplan zonne-energie particulieren 

 

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. 

mailto:info@zon-en-zo.nl
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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/
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Hoofdstuk 9: Vragenlijst Energie Collectief Capelle 

Ondergetekende vraagt hierbij advies aan met betrekking tot de aanschaf van zonne-energie in de 

Gemeente Capelle aan den IJssel. Daartoe wordt, voor zover de gegevens bij u bekend zijn, de door 

het ECC overhandigde vragenlijst  door u ingevuld en door de adviseur van het ECC meegenomen 

of u kunt de vragenlijst per email toezenden aan: info@energiecollectiefcapelle.nl 

 
Alle door u geleverde informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en nooit en te nimmer met derden 
worden gedeeld. 
 

Vraag 1:  
Heeft u zich al eerder georiënteerd op zonne-energie? Zo ja wanneer? Wat is de reden geweest om daar niet 
verder mee te gaan? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Vraag 2: 
Heeft u de site www.zonatlas.nl geraadpleegd?        Ja/Nee** 
 

Vraag 3: 
Gaat u voor de goedkoopste oplossing of voor de beste prijs/prestatie?    Goedkoopste / beste prijs/prestatie** 
 

 Vraag 4: 
Kunt u zelf beoordelen of er sprake is van schaduw door bomen, dakkapellen, schoorstenen etc.?      Ja / Nee** 
 

Vraag 5: 
Is er sprake is van een plat dak?  Ja / Nee **. Zo ja, Kunt u aangeven of de dakbedekking al eens is vervangen en 
zo ja wanneer?   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zo nee verder met vraag 7. 
 

Vraag 6: 
Wilt u voortdurend uw zonne-installatie kunnen monitoren op opbrengst, goede werking etc. via PC, via App op 
mobiele telefoon etc.?  Ja/ Nee**    N.B.  Meten is weten maar vraagt iets hogere investeringen!! 
 
Vraag 7: 
Wat is uw gemiddelde jaarverbruik aan Electra in de afgelopen jaren?   …………………….Kw. (hoog+laagtarief) 
Indien mogelijk graag een kopie van uw laatste jaarafrekening meegeven of opsturen. 
 
Naam:   ………………………………………………………… 
Adres:   ………………………………………………………… Huisnummer:  ………. 
Postcode:  ………………  Woonplaats:……………………………………………………* 
Handtekening:  ………………………………………………………………. 
Telefoonnummer:………………………………., Emailadres:………………………………………………………………………………………… 
 
*Indien het ingevulde adres niet in  Capelle ad IJssel ligt, kunnen  wij u in principe niet helpen. Natuurlijk 
kunnen wij u wel telefonisch  suggesties aan de hand doen. 
** Doorhalen wat niet van toepassing is.  

  

mailto:info@energiecollectiefcapelle.nl
http://www.zonatlas.nl/
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Hoofdstuk .10: BTW  particulieren in 3 stappen 

 

 

 

3 stappen voor aftrek van BTW op zonnepanelen 

Hoe vorder ik de BTW terug op mijn investering? Volg het volgende stappenplan. In 3 
stappen heeft u het zelf geregeld. 

Sinds 20 juni 2013 kunt u als particulier BTW terug ontvangen op uw investering op 
zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over het materiaal en 6% over de 
installatiekosten.  U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit betekent dat u de BTW 
over de investering mag terugvragen, maar BTW moet betalen over de opgewekte stroom. 
Echter is de BTW over de opgewekte stroom een heel laag bedrag zodat u hiermee onder de 
kleineondernemersregeling valt. Die BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te betalen. 

Hoe regelt u dit administratief. Stappenplan: 

Stap 1:  Vul het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ van de belastingdienst in. 

Dit formulier is vrij gemakkelijk in te vullen. Hier een aantal bijzonderheden: 

2: Rechtsvorm = eenmanszaak 

3: Overslaan 

4: Overslaan 

5a: Ja 

6a: 1 

6b: Opwekken van stroom via zonnepanelen. 

Geleverd wordt aan: 

Energiebedrijf X 

Straatweg 10 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/opgaaf_startende_onderneming_niet_ingeschreven_in_het_handelsregister
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/10/BTW-zonnepanelen.jpg
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1000 JJ AMSTERDAM 

7a: Geef aan wat uw andere inkomsten zijn, meestal uw salaris (dus loon) 

7b: 0 

7c: -5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft, vergeet niet 
het min-teken) 

7d: Uw bruto jaarsalaris. Het betreft een schatting, dus het hoeft niet exact te zijn 

8a: 500 (indien er 2500 kWh wordt opgewekt waarvoor u een vergoeding krijgt van 0,20 ex 
BTW per kWh) 

8b: 5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft) 

8c: Nee 

8d: Bedrijfsadres 

9: Nee 

10: Leeg laten 

Stap 2: Ontvangst bevestiging van de belastingdienst 

Binnen ongeveer 5 werkdagen ontvangt u van de belastingdienst een bericht dat u als 
ondernemer bent aangemerkt. Een aantal dagen later ontvangt u van de belastingdienst de 
gebruikersnaam en toegangscode om uw aangifte van BTW te verzorgen. 

Stap 3: Aangifte doen van BTW 

Met de gebruikersnaam en toegangscode kunt u nu aangifte doen van omzetbelasting. 
Hiermee vordert u de BTW terug. U moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen 
wel BTW gaan betalen over de opgewekte stroom, maar dat is bijna een te verwaarlozen 
bedrag. De belastingdienst heeft hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld zodat u niet hoeft 
te berekenen hoeveel kWh u precies heeft opgewekt en hoeveel BTW hier op zit: 

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait 

0 – 1000 € 20 

1001 – 2000 € 40 

2001 – 3000 € 60 

3001 – 4000 € 80 

4001 – 5000 € 100 

Stel u heeft een installatie van 2500 WP waarvoor u € 5.000 excl BTW heeft betaald. Dan 
dient u per jaar € 60,- af te dragen aan BTW over de opgewekte stroom. Maar U krijgt de 
BTW terug over uw investering. Dit dient u per kwartaal te doen en de afdracht is dus € 15,- 
per kwartaal voor de opwekking. 
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Uw aangifte ziet er het eerste kwartaal dat u de aanschaf heeft gedaan zo uit: 

 

Gemakshalve is er van uitgaan dat u € 1.050,- aan BTW heeft betaald, zijnde 21% van € 
5.000,-. Waarschijnlijk heeft u ook een component van 6% BTW op de installatie. Bij de 
aangifte hoeft u alleen de werkelijk betaalde BTW in te vullen in het veld Voorbelasting. Het 
BTW-bedrag staat vermeld op de factuur die u van uw leverancier heeft ontvangen. Let op: u 
dient een officieel factuur te hebben, de orderbevestiging is niet voldoende, ook al staat daar 
de BTW op vermeld. 

Voor de kwartalen die in hetzelfde jaar volgen dient u de volgende aangifte te doen: 

 

 Let op, de BTW dient u wel over te maken naar de belastingdienst. Dit staat vermeld op het 
aangifteformulier dat u van de belastingdienst ontvangt. Als u dit niet doet krijgt u een boete, 
dat is zonde. 

Stap 3: Vraag ontheffing aan voor de opvolgende jaren 

Omdat u voor de opvolgende jaren onder de kleineondernemersregeling valt, kunt u 
ontheffing aanvragen voor de aangifte van BTW. Dan heeft u verder geen omkijken meer 
naar de aangiftes. 

Stuur hiervoor een brief naar de belastingdienst ruim voordat het nieuwe jaar ingaat. Gebruik 
bijvoorbeeld de volgende tekst: 

LS, 

U heeft mij aangemerkt als ondernemer omdat ik met zonnepanelen stroom lever aan het 
electriciteitsnet. De BTW die ik hiervoor vanaf 1 januari a.s. dien af te dragen is lager dan 
1.345,- waardoor ik onder de kleineondernemersregeling val. 

Hierbij vraag ik u ontheffing aan voor de aangifte van omzetbelasting per 1 januari 2015 (of 
2016 etc). Graag ontvang ik hier een bevestiging van. 

Met vriendelijke groet, 

Naam, BTW-nummer, adres, Telefoon 

Deze brief kunt u ook meteen verzenden, tegelijk met het formulier uit stap 1. Dat spaart u 
weer een postzegel. 

U kunt deze stappen ook uitbesteden, maar het is eenvoudig zelf te doen. Veel succes. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2014/01/Aangifte_BTW_zonnepanelen_1e_kwartaal.jpg
http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2014/01/Aangifte_BTW_zonnepanelen_overige_kwartalen.jpg
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  3 opties voor zonnepanelen voor de VVE 

 

Woont u in een appartementencomplex en maakt het deel uit van een VVE, dan bestaan er 
mogelijkheden voor zonne-energie voor de VVE. Uiteindelijk is het natuurlijk de VVE die in 
de vergadering over zonnepanelen beslist, immers de zonnepanelen dienen op het dak van 
de VVE worden geplaatst. Hier 3 opties uitgelegd. 

1) Zonnepanelen voor uw eigen stroom 

Het liefst wilt u de opgewekte stroom met uw eigen verbruik verrekenen. Dat brengt immers 
het meeste op. U betaalt aan uw leverancier namelijk het volle tarief voor een kilowattuur, 
namelijk circa € 0,23. Als de opbrengst van de zonnepanelen hiermee verrekend kan 
worden, dan is dat wel zo prettig. 

Hoe op te lossen? 

Allereerst dient de VVE in de vergadering te besluiten dat het dak gebruikt mag worden voor 
zonnepanelen van bewoners. De bewoners schaffen zelf de zonnepanelen aan. Vervolgens 
dienen de zonnepanelen rechtstreeks aangesloten te worden op de meterkast van een 
bewoner. Er moet dus een kabel gaan naar de betreffende  bewoner, dat zou dan technisch 
mogelijk moeten zijn. Natuurlijk is er ook nog een omvormer in het spel. Deze zet de 
gelijkstroom van de zonnepanelen om naar wisselstroom zodat het aangesloten kan worden 
op een groep in de meterkast. Het kan zijn dat de bewoner zelf een omvormer in het 
appartement installeert, maar veelal is dat niet mogelijk. Een omvormer neemt namelijk 
ruimte in en bovendien produceert de omvormer warmte en geluid (hoog piepgeluid). Het is 
daarom beter om de omvormer op een aparte plaats te hebben buiten het appartement. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen meerdere bewoners interesse hebben om deel te nemen. In dat 
geval kan één omvormer dienen voor alle zonnepanelen van alle bewoners. Er zijn speciale 
splitters die vervolgens zorgen dat er een verdeling komt zodat er bij elke deelnemer een 
kabel voor de meterkast in het appartement komt. 

http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/12/zonnepanelen_VVE.jpg
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2) Zonnepanelen voor de stroom van de VVE 

De VVE verbruikt natuurlijk zelf ook stroom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlichting en 
de lift. Deze stroom zou prima opgewekt kunnen worden door zonnepanelen op het dak van 
de VVE. De zonnepanelen en omvormer worden dan rechtstreeks aangesloten op de 
meterkast van de VVE. Een individuele bewoner van de VVE zal hier niets van merken, zijn 
elektriciteitsrekening verandert immers niet. Hooguit zal er op termijn iets veranderen aan de 
VVE-bijdrage, immers de kosten voor stroom kunnen in de loop van de tijd lager worden, 
zeker als de zonnepanelen na jaren economisch zijn afgeschreven. Deze opzet is dus leuk, 
maar als bewoner krijg je niet echt het gevoel dat je je eigen stroom opwekt. 

3) Zonnepanelen via de nieuwe regeling van het 
energie-akkoord voor de VVE (per 1-1-2014) 

 

De overheid heeft speciaal voor VVE’s een nieuwe regeling vastgesteld. Hierbij kunnen 
VVE’s zonnepanelen aanschaffen, waarbij de opgewekte energie ten goede komt aan 
bewoners. Het gaat hierbij om een teruggave van energiebelasting. De regeling is als volgt: 

Van het aantal kWh’s die opgewekt worden met zonnepanelen op het dak van de VVE, mag 
9,1 cent aan energiebelasting (7,5 cent + BTW) teruggevorderd worden. Tevens mogen de 
opgewekte kWh’s verkocht worden aan een energieleverancier. Hiervoor dient een aparte 
teruglevermeter geplaatst te worden. Om van deze teruggave van energiebelasting gebruik 
te maken is het niet toegestaan om de stroom te leveren aan de VVE zelf. 

Voorbeeld: 

De VVE koopt zonnepanelen waarmee 10.000 kWh per jaar wordt opgewekt. Er zijn 4 
bewoners die allen voor 25% deelnemen aan het initiatief. Zij zullen hiervoor allemaal 25% 
van de investering moeten bekostigen. 

Vervolgens gaat de VVE deze 10.000 kWh verkopen aan een energieleverancier. Hier krijgt 
zij bijvoorbeeld 5 cent per kWh voor, totaal € 500,- per jaar. Die wordt verdeeld onder de 4 
deelnemers, dus € 125,- per deelnemer. Daarnaast krijgt de deelnemer nog eens 9,1 cent 
aan energiebelasting terug via z’n eigen energieleverancier. Per deelnemer gaat dit dan om 
2.500 * 9,1 ct = € 227,50. Tel hier die € 125,- bij op dan krijgt een individuele deelnemer € 
352,50 per jaar. 

Let wel: in deze berekening is niet meegenomen dat de VVE nog kosten moet maken voor 
extra administratie en afschrijving van de zonnepanelen. Overigens kunnen zonnepanelen 
met gemak 30 jaar meegaan, de jaarlijkse afschrijvingskosten zijn dus betrekkelijk laag.  

http://www.zonnepanelen.net/wp-content/uploads/2013/03/3404128_1_org1.jpg
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EU eist certificering van installateurs en 
leveranciers zonnepanelen 

Posted by: Cees van de Werken 8 december 2010 in politiek, praktijktoepassing 2 
Comments  

Afgelopen jaren zijn de aanbieders van zonnepanelen als paddenstoelen uit de grond 
geschoten. Er zijn installateurs die voor de snelle winst in het gat in de markt zijn 
gesprongen, zonder enige ervaring of kennis van zaken. Het gevolg is dat er systemen 
geïnstalleerd zijn, die niet het gewenste rendement opleveren en niet voldoen aan de 
geldende normen en voorschriften. Dit levert soms gevaarlijke situaties op en kan zelfs 
leiden tot  brand of bouwkundige schade aan het gebouw waarop het systeem is 
geïnstalleerd. Het is daarom goed te weten dat de overheid binnen afzienbare tijd het kaf van 
het koren gaat scheiden. 

 

schade als gevolg van onvakkundige installatie 

Al op 23 april 2009 vaardigde de EU een richtlijn uit ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen (EU Richtlijn Hernieuwbare Energie). Onderdeel van deze 
richtlijn is dat de lidstaten uiterlijk 31 december 2012 de certificering of kwalificatie geregeld 
hebben voor installateurs van fotovoltaïsche systemen. 

Hiervoor moet een geaccrediteerd opleidingsprogramma ontwikkeld worden. De opleiding 
moet de installateurs de praktische en theoretische vaardigheden bijbrengen om systemen te 
installeren die voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van prestatie- en betrouwbaarheid 
en aan alle toepasselijke voorschriften en normen. Verder moet de opleiding leiden tot 
kwalitatief hoogwaardig vakmanschap. 

Praktische eisen 
Om voor certificering in aanmerking te komen moeten installateurs van zonnepanelen ten 
minste een vooropleiding als elektricien hebben en praktische ervaring hebben met 
elektriciteit en dakwerk, het aansluiten van bekabeling, en vertrouwd zijn met materialen voor 
dakwerk en met methoden voor het afdichten van dakdoorvoeren. 

  

http://www.allesoverzonnepanelen.nl/author/admin/
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/category/politiek-2/
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/category/praktijktoepassing/
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/eu-eist-certificering-installateurs-fotovoltische-systemen/#comments
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/eu-eist-certificering-installateurs-fotovoltische-systemen/#comments
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/wp-content/uploads/2010/12/EU-Richtlijn-Hernieuwbare-Energie.pdf
http://www.allesoverzonnepanelen.nl/wp-content/uploads/2010/12/schade-als-gevolg-van-onvakkundige-installatie.jpg
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Theoretische eisen 
 

Het theoretisch gedeelte van de opleiding tot installateur van fotovoltaïsche systemen moet 
onder andere inzicht geven in: 

 de markt vanzonne-energieproducten ; 

 de kosten en baten (rendementen en terugverdientijden van systemen); 

 subsidies; 

 bepalen van de energiebehoefte; 

 kenmerken en selectie van panelen, omvormers, montagemateriaal, bekabeling en de 
dimensionering ervan; 

 het ontwerp, de installatie en het onderhoud van installaties voor fotovoltaïsche zonne-
energie. 

 goede kennis van alle Europese normen tenaanzien van PV, en van certificaten en de 
daarmee verband houdende nationaal en Gemeenschapsrecht. 

 brandbescherming; 

 betrekking hebben op ecologische aspecten; 

De installateur moet aantonen dat hij: 

1. veilig werkt, met de juiste gereedschappen en apparatuur, om de veiligheidsvoorschriften 
en -normen toe te passen en om te identificeren welke gevaren inzake elektriciteit en 
andere gevaren gepaard gaan met zonne-installaties; 

2. over het vermogen beschikt om systemen te identificeren en onderdelen die specifiek zijn 
voor actieve en passieve systemen, met inbegrip van het mechanisch ontwerp, en om de 
locatie, het systeemontwerp en de configuratie van de onderdelen te bepalen; 

3. het vermogen om de juiste plaats, oriëntatie en hoek voor de installatie van fotovoltaïsche 
panelen kan bepalen, rekening houdende met schaduwwerking, toegankelijkheid voor 
zonlicht, structurele integriteit, geschiktheid van de installatie voor het gebouw of het 
klimaat, geschiktheid van verschillende installatiemethoden voor verschillende daktypen 
en het evenwicht van de voor de installatie benodigde systeemapparatuur; 

4. (met name voor fotovoltaïsche systemen): beschikt over het vermogen om het ontwerp 
van de elektriciteitsinstallatie aan te passen, inclusief het vaststellen van 
ontwerpspanningen, het selecteren van de geschikte spanning en oppervlaktegeleiding 
van elk elektrisch circuit, het bepalen van de juiste grootte en de locatie van alle 
randapparatuur en subsystemen en het selecteren van een geschikt aansluitpunt. 

Het installateurscertificaat moet beperkt zijn in de tijd; om de certificering te behouden, moet 
een opfriscursus of seminar worden gevolgd. 

Het einde van het cowboytijdperk 

Met de introductie van een certificering van installateurs van zonnepanelen komt een einde 
aan het cowboytijdperk. Veel installateurs en leveranciers van zonnepanelen kunnen niet 
aan de komende eisen voldoen en zullen niet de ambitie hebben om zich te laten bijscholen. 
Het is jammer dat het nog twee jaar moet duren voordat de broodnodige professionalisering 
van de branche  
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Verzekering van zonnepanelen 

 

Zonnepanelen worden blootgesteld aan verschillende omgevingsinvloeden. Schade kan niet 
altijd worden voorkomen. Daarom is het raadzaam om uw zonnepanelen goed te 
verzekeren.  Er zijn verschillende verzekeringen die schade aan of door zonnepanelen 
dekken: zoals de opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een gespecialiseerde 
zonnepanelen verzekeringen. Welke verzekering geschikt is voor u lees u hier. 

Verzekering van PV-panelen 

De aanschafkosten van zonnepanelen zijn hoog. Als huiseigenaar en exploitant  is het 
daarom zinvol de installatie tegen mogelijke schade en daarmee verbonden hoge uitgaven te 
verzekeren. 

Opstalverzekering voor zonnepanelen 

Huiseigenaren moeten zich realiseren dat de opstalverzekering de installatie van 
zonnepanelen niet altijd dekt.  De verzekeraar moet op de hoogte worden gesteld dat u 
zonnepanelen heeft geïnstalleerd en de verzekerde waarde van het gebouw  (de opstal) 
moet opnieuw worden vastgesteld, omdat zonnepanelen de waarde van het gebouw 
verhogen. U gaat daarom ook een hogere premie betalen. Als u de verzekering niet 
informeert, ligt het voor de hand dat de verzekeraar de verantwoordelijk voor de schade 
weigert,  mocht u een beroep doen op dekking van eventuele schade. 

Informeer bij uw verzekeraar, tegen welke schade u verzekerd bent. Meestal wordt schade 
door brand, onweer, hagel, water en bliksem gedekt. 
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Aansprakelijkheidsverzekering voor zonnepanelen 

Als eigenaar of exploitant bent u aansprakelijk voor schade die de zonnepanelen aan derden 
kunnen veroorzaken. Wanneer bijvoorbeeld een zonnepaneel van het dak valt en auto’s 
beschadigt of mensen verwond  wordt deze schade gedekt door een 
aansprakelijkheidsverzekering. 

Als u zelf de panelen monteert is het raadzaam om de verzekering vóór de montage te 
regelen, omdat de schade ook bij de montage kan optreden.  Wanneer u gebruik maakt van 
een erkende installateur dan is deze verzekerd voor eventuele schade tijdens de montage. 

Als u zowel huiseigenaar als exploitant bent van de installatie dan kan het systeem 
ondergebracht worden binnen de bestaande opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Als u 
een systeem op het dak van een derde wilt exploiteren, informeer dan naar uw 
aansprakelijkheid bij uw verzekeraar. 

Gespecialiseerde zonnepanelenverzekeringen 

Veel verzekeraars hebben tegenwoordig speciale aanbiedingen voor zonnepanelen in hun 
portfolio. Deze „algemene risicoverzekering” dekt ook schade die de meeste 
opstalverzekeringen niet dekken, zoals bijvoorbeeld schade door rampen (aardbeving, 
overstroming en atoomkernreacties), kortsluiting, bouwfouten, bedieningsfouten, diefstal, 
vandalisme, reparaties en opbrengstverliezen door storingen. 

Vergelijk de voorwaarden van de verschillende verzekeringen nauwkeurig voordat u een 
verzekering afsluit. Er zijn grote verschillen in de tarieven en voorwaarden.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


