


Welkom op de 

informatiebijeenkomst 



Welkomstwoord

Algemene toelichting op het project
Wat zijn de voordelen

Praktische informatie en technische uitvoering
Offerte, uitvoering en service

Financiële mogelijkheden
Prijsontwikkeling
Tarieven en de BTW

Beantwoording van vragen 
en afsluiting 

Programma



• Lagere energierekening
• Investering verdient zichzelf terug
• Je produceert je eigen duurzame 

energie 
• Waarde van het huis stijgt
• Je woning krijgt een hoger energielabel
• Je verlaagt je CO2-uitstoot en draagt bij 

aan een beter milieu

Waarom zonnepanelen?



Technische
uitvoering



Particulieren/woningeigenaren

Kleinverbruiksaansluitingen
Maximaal 3 x 80 Ampère

Maximaal 30 panelen

Wie kan deelnemen 
aan het project? 



Werking zonnepaneleninstallatie 



Hoe werkt salderen? 



Hoe werkt salderen? 



• Je hoeft geen geld beschikbaar te hebben (je leent het 
geld) 

• Een aantrekkelijk lage rente van 1,35%
• Meteen geld besparen, omdat de opbrengst meer is dan 

je maandelijkse aflossing 
• BTW wordt op je rekening gestort (± € 1.000)
• Alles wordt voor je geregeld, van financiering tot 

installatie
• 15 jaar service, garantie en onderhoud 
• Je gaat een contract aan met de gemeente

Waarom de Groene Zone? 



Hoe vindt de verrekening met de deelnemer plaats?
• Deelnemer en gemeente sluiten contract af
• De deelnemer betaalt een vast bedrag en heeft het 

voordeel van een lagere energierekening
• plaatst de installatie 

Randvoorwaarden en 
kader van het project 1



Welke looptijd van het contract wordt toegepast?

• Zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar en 
verliezen elk jaar een klein beetje (0,5%) aan 
capaciteit. Na die 25 jaar hebben de panelen dus nog 
ongeveer 80% van hun begin capaciteit.

Het contract met de gemeente heeft een looptijd van 
15 jaar. Daarna trekt de gemeente zich dus terug.

Randvoorwaarden en 
kader van het project 2



Hoe is de eigendomsverhouding tijdens de looptijd?

• Deelnemer wordt meteen eigenaar, de gemeente is 
intermediair tussen                           en deelnemer

• Na einde looptijd (15 jaar) is de deelnemer zelf 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud

Randvoorwaarden en 
kader van het project 3



Onderhoud, verzekering en eigendom

• Het onderhoud 15 jaar uitbesteed aan 

• De zonnepanelen in opstalverzekering deelnemer

• De deelnemer is eigenaar van het pand of woning

Randvoorwaarden en 
kader van het project 4



Meterkast

De afgelopen decennia is het elektriciteitsverbruik in de huishoudens aanzienlijk 
toegenomen. Hierdoor lopen gedateerde meterkasten tegen de capaciteitsgrenzen 
aan. Daarnaast zijn de voorschriften (NEN 1010) aangescherpt. 

Tijdens de schouw worden diverse onvolkomenheden geconstateerd, die zowel 
conflicteren met de voorschriften alsook onveilige situaties creëren.



Aanpassing meterkast, 
Voordelen op een rij:

De serviceprovider is door de gemeente gevraagd de benodigde aanpassing te offreren 
en (op wens van de klant) mee te nemen tijdens de installatie van de 
zonnecelinstallatie. Dit heeft de volgende voor de deelnemer voordelen:

- De meterkast wordt veiliger (overbelasting wordt vermeden) en voldoet aan de 
nieuwe normen

- De meterkast wordt toekomstbestending (denk aan uitbreiding voor Warmtepomp/ 
Electrische auto/etc.

- De BTW voor deze meterkast aanpassing is (samen met de Zonnecelinstallatie) terug 
te vorderen

- De kosten worden in de financiering opgenomen



Praktische
realisatie



14 dagen wettelijke 
bedenktijd

Ik meld me aan
Ik krijg een aanbod, 
gebaseerd op mijn 

woning (# en €)

Ik ontvang een concept 
overeenkomst

Serviceprovider doet een 
telefonische intake

Samen checken we mijn 
woning (dak), 

energierekening, 
toekomstplannen…

Ik krijg de overeenkomst 
gemaild en teken met 

mijn muis

Panelen worden geplaatst
Serviceprovider 

vraagt BTW voor mij 
terug

Ik betaal 15 jaar lang in 
maandelijkse termijnen

Panelen worden 
geplaatst

Panelen worden 
gemonitord

Helpdesk serviceprovider 
is 24/7 bereikbaar

Als inwoner…



Aanmelden via website

Desk-research

Schouw

Installatie

Oplevering

Beheer

Garantie



Aanmelden via website

Desk-research

Schouw

Installatie

Oplevering

Beheer

Garantie
Inschatting aantal panelen

Inschatting aantal opgewekte kWh
Schaduw calculatie

Offerte met besparing



Aanmelden via website

Desk-research

Schouw

Installatie

Oplevering

Beheer

Garantie
Technische uitleg op locatie

Veiligheidsinventarisatie
Meterkast



Aanmelden via website

Desk-research

Schouw

Installatie

Oplevering

Beheer

Garantie
Installatie door vakbekwame installateurs



Aanmelden via website

Desk-research

Schouw

Installatie

Oplevering

Beheer

Garantie



Aanmelden via website

Desk-research

Schouw

Installatie

Oplevering

Beheer

Garantie
• 24/7 bereikbaar
• Oplossen van storingen
• Monitoring



Aanmelden via website

Desk-research

Schouw

Installatie

Oplevering

Beheer

Garantie

NA 15 JAAR NOG EEN MINIMALE OPBRENGST VAN 90% 
VAN DE OORSPRONKELIJKE ONTWERPWAARDE



Financiële
aspecten
prijsontwikkeling



Ontwikkeling energieprijzen



Opbouw van de energieprijs (KWh-prijs)



Opbrengst
• Oriëntatie
• Hellingshoek

Kosten
• Aflossing
• Projectkosten
• Onderhoud

Besparing = opbrengst = kosten

Introductie



Opbrengst

Opbrengst, 
investering 
en aflossing

Standaard installatie 
van 14 panelen



Opbrengst: € 632,02
Kosten: € 452,40

------------------
Besparing € 179,62     per jaar **

========



Opbrengst: € 632,02
Kosten: € 383,00

------------------
Besparing € 249,02     per jaar **

========



Nieuwe regeling in 2023 
Brief van Minister

• De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 
ongewijzigd voortgezet. 

• Daarna, per 1 januari 2023, wil de Minister de salderingsregeling geleidelijk 
afbouwen. In deze afbouwperiode wordt het deel (energie)belasting dat 
men terugkrijgt stapsgewijs afgebouwd. Uiteindelijk krijgt men in 2031 enkel 
nog de elektriciteitsprijs terug voor stroom die wordt teruggeleverd.

• Als de nieuwe regeling van kracht wordt, zal hierdoor het jaarlijks voordeel 
vanaf 2023 afnemen ten opzichte van de huidige situatie.
In de meeste situaties blijft het financieel voordelig om mee te doen. 

• Belangrijk hierin is hoeveel energie u zelf verbruikt op het moment dat u 
zonnestroom opwekt. 



Financiële consequentie 14 panelen 
Nieuwe regeling



Gemeente
• Voorbeeldfunctie overheid
• Eerste stap naar een 

energieneutrale regio in 2040
• Grootste zonnepanelenproject 

in Nederland
• Aanjagen investering
• Faciliteren inwoners en 

bedrijfsleven

Deelnemer
• Optimale ontzorging
• Direct financieel voordeel
• Ook minder draagkrachtige inwoners 

kunnen deelnemen
• Pand krijgt hoger energielabel

Bedrijven
• Stimulering van innovatie
• Impuls omzet en 

werkgelegenheid voor 
bedrijven in de regio

Samenvatting



Wilt u zich aanmelden voor het 
zonnepanelenproject? 
Ga dan naar www.degroenezone.nl

Heeft u na afloop van de informatiebijeenkomst nog vragen?

Kom dan naar één van de statafels bij de ingang!

Of stel uw vraag via info@degroenezone.nl / 

085 782 00 59

http://www.degroenezone.nl/
mailto:info@degroenezone.nl


Hartelijk dank voor 
uw aandacht




