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Waarom?
Werking
Wat heb je nodig?
Wat kost energie?
Wat levert het op?
En wat nu?
Vragen

Waarom?
• Energiekosten omlaag?
– Warmte
– Electriciteit
– Water

• Onafhankelijk van energiebedrijven
• Leuke hobby
• Maatschappelijke beleving/Groen?

Termen
• Volt

(V)

• Ampere

(A)

• Watt

(W) = V*A

• Weerstand

(de Run, vs de Rijn)

(Ohm, Ω)

• D(irect)C(urrent), A(lternating)C(urrent)
• Wp, Watt piek, maximaal vermogen (berekend)

Werking

Werking
1.Het zonnepaneel zet zonlicht
om naar elektrische energie.
2.De omvormer (of inverter) zet
de gelijkspanning om in (230
V) wisselspanning.
3.De opgewekte elektrische
energie kan direct in huis
worden toegepast.
4.Overtollige energie wordt aan
het openbare elektriciteitsnet
teruggeleverd.

Werking
0-36v
5,25A

0-36v
5,25A

0-36v
5,25A

0-36v
5,25A

0-36v
5,25A

0-36v
5,25A

Schottky Diode SD9..SD16

Schottky Diode SD1..SD8

0-36v
5,25A

0-36v
5,25A

Plaatsing

Check op google maps de ligging van je dak. Of met een kompas.

Wat heb je nodig?
2.Waaruit bestaat een installatie met zonnepanelen
• Zonnepanelen
• Omvormer
• Montage materiaal (plat/schuin dak)
• Bekabeling
• Optioneel: Monitoring

Wat heb je nodig?
• Zonnepanelen (bijv. 3500 KWh per jaar)
– …. Wp * 80% < 3500 Kwh (… = 4375)
– 4375 Wp / 240 Wp per paneel = 15 panelen (2376 euro)

•
•
•
•
•

Omvormer tot max 5000 Wp
(700-1620 euro)
Kabel (zonnekabel 4 mm2) (4 maal lengte) (1 euro per mtr)
Mc 4 connectoren (8)
( 8 euro)
Dakdoorvoer (2)
(23,50 euro)
Dakbevestiging
– Clickfit ong. 37 euro per paneel
– Als het een plat dak is dan steunen prijs 40 euro (2 per paneel)
– Klein materiaal (15 euro per paneel)

• Poly Crystalline (Blauwe cellen) 240 Wp(0,66 per Wp =
158,40), Mono (zwarte cellen)200 Wp (0,81/Wp = 162 euro)

Wat kost energie?

Prijzen Essent (21-5-2012)

Energiebelasting
Gas per m3
tot 5.000 m3
5.000 tot 170.000m3
170.000 tot 1 mln m3

2012
€ 0,1667
€ 0,1443
€ 0,0400

Stroom per kWh
tot 10.000 kWh
10.000 tot 50.000 kWh
50.000 tot 10 mln kWh

2012
€ 0,1140
€ 0,0415
€ 0,0111

De heffingskorting wordt
verrekend met de
energiebelasting. Dit geldt alleen
voor panden met een
verblijfsvergunning

Wat levert het op? Particulier

0,1379 is
energiebelasting.
Hierop kun je max
318,62 euro
korting krijgen
Energiebelasting betaal je alleen over de gesaldeerde (netto) verbruik. Tot 5000kwh
is salderen (verrekenen) wettelijk verplicht. Rest is afhankelijk van leverancier.
De belastingkorting ( tot max 318,62) krijg je alleen als het een pand is met
verblijfsfunctie heeft anders tot max119,62. Dit is een korting op de betaalde (13,79
ct per kwh) energiebelasting.(bron: Essent)

Wat levert het op? Bedrijf

Energiebelasting betaal je alleen over de gesaldeerde (netto) verbruik. Tot 5000kwh
is salderen (verrekenen) wettelijk verplicht. Rest is afhankelijk van leverancier.
De belastingkorting ( tot max 318,62) krijg je alleen als het een pand is met
verblijfsfunctie heeft anders tot max119,62. Dit is een korting op de betaalde (13,79
ct per kwh) energiebelasting.(bron: Essent)

Algemene regelgeving

Om een zonnecollector of zonnepaneel bouwvergunningsvrij aan te brengen moet voldaan worden aan de
volgende voorwaarden:
De zonnecollector of het zonnepaneel moet op of aan een bouwwerk worden geplaatst;
De zonnecollector of het zonnepaneel moet bedoeld zijn voor de energie- of warmtevoorziening van het
bouwwerk waarop of waaraan
het is geplaatst.
Het is ook toegestaan om een collector of een paneel op of aan een bouwwerk te plaatsen ten dienste
van
een ander op het perceel aanwezig bouwwerk. Zo is een zonnepaneel op een garage (onder
voorwaarden) ook bouwvergunningsvrij als het stroom opwekt voor de woning op hetzelfde perceel;
De collector of het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opslaan van het water
respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet de installatie in het
betreffende bouwwerk worden geplaatst;
Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:
de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet
blijven,
de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst,
de hellinghoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het
staat;
Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat:
de collector of het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als die hoog is.
Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook
minimaal 50 centimeter zijn;
de hellingshoek van de collector of het paneel niet meer dan 35º mag zijn.
De zonnecollector of het zonnepaneel mag niet geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk
aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de zonnecollector of het zonnepaneel zonder
bouwvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan
een zonnecollector of –paneel. Overigens mag u meerdere zonnecollectoren of zonnepanelen

Energieleveranciers
(Greenchoice)
•

•

Bij een klant die teruglevert met een analoge meter gaan we er van uit dat
de klant niet meer produceert dan zelf nodig heeft.Een analoge meter
wordt bij netto teruglevering daarom afgerekend op nulverbruik tot het
moment dat hij weer positief draait.Wilt u uw analoge meter houden en
toch afrekenen op het werkelijke negatieve verbruik, geef dan uw standen
door met het verzoek op werkelijke standen af te rekenen.
Wanneer u meer produceert dan dat u verbruikt, betaalt u per saldo niet
meer voor de geleverde energie. Hiermee bespaart u de stroomprijs
inclusief energiebelasting en BTW op uw energierekening.Omdat er geen
netto energiebelasting uitgekeerd mag worden krijgt u voor het gedeelte
dat u netto teruglevert uitsluitend de kale stroomprijs + BTW vergoed.

Rekenvoorbeeld bedrijf
Een klant verbruikt van het net 18.000 kWh en levert 21.000 kWh terug.
De klant betaalt op de nota voor levering:
10.000 kWh kale leveringsprijs + energiebelasting a € 0,1140 + BTW
8.000 kWh: kale leveringsprijs + energiebelasting van € 0,0415 + BTW
De klant krijgt op de nota voor de teruglevering vergoed:
8.000 kWh: kale leveringsprijs + energiebelasting van € 0,0415 + BTW
10.000 kWh kale leveringsprijs + energiebelasting van € 0,1140 + BTW
1.000 kWh kale leveringsprijs + energiebelasting van € 0,1140 + BTW (margeregel)
2.000 kWh kale leveringsprijs + BTW
Altijd melden bij energieleverancier!!!!

Hoe verder?
• Niets doen?
• Zelf regelen:
– Zonnepanelen kopen, evt adres via mij
– Zelf installeren, of laten doen

• Gezamelijk :
– Zonnepanelen kopen (via adres van contact,
of container laten komen)
– Zelf installeren, of laten doen door
dorpsgenoten (wie is geinteresseerd)

En …. Wat nu?
• Dat is aan jullie
• Samen bestellen is goedkoper
– Vanaf 0,60 Euro/Wp
besteld in China (min. 50)
– Vanaf 0,71 Euro/Wp vanuit Nederland

• Zelf aanleggen
• Alles zelf doen. Ik geef wat adressen en ga je
gang
• Garantie bij leverancier
• Poly Crystalline 220 Wp(0,705 per Wp = 155), Mono
200 Wp (0,75/Wp = 150 euro)

Vragen?

Proefinstallatie bij Jan Hoeks
• Zelf gemaakt bevestigingsmateriaal 371
euro
• 1 dag installeren (Dre Slenders, Jan
Hoeks, Kevin Hoeks en Giuseppe)
• Electricien was maar 15 euro
• 8 panelen van 215 Wp ieder, plus
omvormer, kabel en connectoren (1886
euro), incl BTW
• Facturering na 1/7  subsidie max 15%
op technisch materiaal

Proefinstallatie bij Jan Hoeks
Reken voorbeeld
Eigen verbruik
Op te wekken vermogen

5000kwh
1376Kwh

Maximale Wp

1720

Opbrengst per zonnepaneel
Aantal zonnepanelen
Prijs per zonnepaneel

215Wp
8stuks
165euro

Zonnepaneel
Omvormer
Kabel
Mc4
connectoren
Bevestigings
materiaal
schuindak
Dakdoorvoer
Klein materiaal
Subsidie vanaf 1/7

1,00 per m
per paneel

Terugverdientijd
Rende ment %

16

8
1376 0,68360
0,76744
146,974
2euro/Wp
8
4
subsidie

1

1320euro
540euro

198
81
6
0,6

46,375
1 per
omvormer
15
euro
per

40euro
4euro
371euro
15euro
15euro
-287,85

2,25

20 mtr *2 per
omvormer
4 stuks per
omvormer

omvormer
15%, max 650 euro

2017,15
Kosten besparing per jaar
Electriciteit
Netto levering

per jaar
per jaar

0,2273 ct per
kwh
Essent laagste prijs
0,065 ct per kwh

287,85

312,764
8Waarde opgewekte electriciteit
0euro per jaar
6,449jaar
7,75264
1%

Financiering
termijnbedrag Totaal
bedrag in € Maanden Percentage (maand)
bedrag
€ 2.500,00
60
13,90%
€ 56,99 € 3.419,40
€ 4.000,00
60
11,60%
€ 87,02 € 5.221,20
€ 7.000,00
60
10,50%
€ 148,82 € 8.929,20
€ 10.000,00
60
9,40%
€ 207,67 € 12.460,20
€ 15.000,00
60
8,70%
€ 306,82 € 18.409,20

Hiermee moet je de helft van de lening als kosten opnemen en zul je de eerste 5
jaar geen rendement hebben. Na 5 jaar moet je dus alle kosten terugverdienen
plus de helft van het verschil (totaalbedrag – bedrag). Terugverdientijd wordt dan
meer dan 11 jaar. (Bron; Rabobank)
Ander alternatief is om dit te doen op basis van een uitbreiding hypotheek (let op
kosten notaris e.d.)
Rente percentage is lager dan het rendement en je krijgt een belastingteruggave

Bedrijven
Bedrijven kennen een subsidie (EIA) mogelijkheid.
-Aanvraag doen binnen 3 maanden na aanschaf (www.agentschapnl.nl)
- Er zijn eisen gesteld aan het minimale dat je duurzaam moet werken.
- Daarnaast zijn er gewone investeringsmogelijkheden.

Let op de subsidies zijn er maar je moet voldoen aan eisen.

Energiebelasting
Goed opletten:
De prijs per kwh is opgebouwd uit diverse onderdelen:
1.Energie
6,5 ct (greenchoice), 9,5 ct Essent
2.Energiebelasting
11,4 ct (greenchoice), 13,79 ct Essent
3.Btw
21%
De heffingskorting (op de energiebelasting) krijg je terug op de betaalde
belasting. Voor een woning (verblijfsfunctie) is dit max 318,62 anders 119,62
euro
Kies regelmatig een andere leverancier (5400 kwh, dubbele meter, 1000 m3 gas)
Bron: consumentenbond.
Consumentenbond start een collectief vanaf 12/11/2012.

•De beste is Greenchoice (prijs, klantvriendelijkheid etc).
8,3. Slechtste is NEM (6,8)
•Let op: acties!!!

