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Agenda
• Waarom zonnepanelen
• Techniek

– Korte pauze, chat vragen beantwoorden

• Aantal panelen, Stroom opbrengst
• Kosten, opbrengst

– Korte pauze, chat vragen beantwoorden

• Bij wie, leveranciers
• Afsluiting

– Chat vragen, open microfoon
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Waarom
• Waarom

– Milieu
– Minder CO2 uitstoot
– Brengt geld op
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Tussentijdse vragen?
• Zijn er nu al vragen in de chat?
• Wissel naar Michiel
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Ligging
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Onderdelen van een
Zonnepaneel systeem

Meterkast

Omvormer

Zonnepanelen

€€€
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Technische oplossingen I

In serie - stringomvormer
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Technische oplossingen II

Parallel met micro-omvormers
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Technische oplossingen III

In serie met optimizers
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Tussentijdse vragen?
• Zijn er nu al vragen in de chat?
• Wissel naar Joep
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Hoeveel panelen I

• Eigenlijk hoeveel Wattpeak (aantal panelen x Wattpeak per paneel
• Wat is je verbruik, denk vooruit, Warmtepomp, E-koken, E-auto
• Opbrengst

– Laat je niet gek maken met extreme opbrengsten
– Dak op zuiden, dakhoek ongeveer 30 graden: opbrengst per jaar 

ongeveer 90% van het aantal Wattpeak dat de panelen opbrengen.
– Voorbeeld : je hebt voor 3333 Wattpeak op je dak liggen, ligging zuid, 

dakhoek 30 graden, geen schaduw, dan is je jaar opbrengst gemiddeld 
3000 kWh (90% van 3350)
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• Terug levering versus eigen verbruik
• Geen saldering meer, verbruik zoveel mogelijk zelf!!
• bv als de zon schijnt, tussen 11 en 1 uur.
• Toekomst wellicht accu uitbreiding, of een E-auto. 

– PVT (Photo Voltage EN Thermisch) Combinatie met een warmtepomp

Hoeveel panelen II
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• Uiterlijk (blauw, full black, glas-glas)

• Ligging, symmetrisch

Hoeveel panelen III
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Kosten, opbrengst

• Kosten
• Aanleg

– ook met optimizers, micro omvormers
– prijs per wattpeak

• Onderhoud 
– na ruim 10 jaar gaat omvormer defect
– Schoonmaken (?)

• (Financieren )
– Opbrengst

• Terugverdientijd 
• BTW

kosten stroom 0.22Euro per kWh
kosten installatie 4000Euro ex BTW

Vermogen 3333Wattpeak
Opbrengst 3,000 kWh per jaar
Opbrengst per jaar 660 Euro per jaar14



Tussentijdse vragen?
• Zijn er nu al vragen in de chat?
• Wissel naar Michiel
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Leveranciers

• Regio
– zorg dat leverancier voor de offerte langskomt
– Als er een kabeltje loszit, 
– Geld blijft in de regio

• Vraag na, referenties, 
• kijk eens bij kennissen / buren waar e.e.a. is aangelegd
• www.kempenenergie.nl/esp
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http://www.kempenenergie.nl/esp


Alternatieven
• Dak niet geschikt?
• Wil je geen zonnepanelen op je dak, rieten dak?
• Overweeg dan om deel te nemen aan een coöperatief dak van 

KempenEnergie, webinar van maandag 3 mei. 
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Vragen?
Of kom op een later moment langs op het energieloket als 
deze weer geopend zijn
Of stel je vraag aan energieloket@kempenenergie.nl
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Links:
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-hoe-geschikt-is-je-dak/
www.advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Zonnepanelen
www.zonatlas.nl/start/
www.kempenenergie.nl/esp
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Dank voor uw aandacht

Vragen? energieloket@kempenenergie.nl

Gezocht: energiegidsen
Gezocht: grote zonnedaken
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