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Agenda Informatieavond
Welkom, Agenda en introductie
“Op weg naar de duurzame stad Eindhoven”
Zonnepanelen
Een ‘ervaringsdeskundige’!
Pauze
Ondersteuning door 040energie
De installateur
Vragen
Inschrijven
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Introductie 040Energie
•

040energie is een vereniging van vrijwilligers:
•
•
•

•

“door burgers, voor burgers” zonder winstoogmerk met als doel
betaalbare, duurzame energie voor Eindhovenaren middels lokale
energieopwekking en energiebesparing
gegroeid naar meer dan 250 leden in 3 jaar tijd.
met een persoonlijke benadering: maak vanavond kennis met
alle betrokkenen.

Wat betreft onze zonnepanelen acties:
•
•
•

Afgelopen 2 jaar circa 110 installaties gerealiseerd via acties in een
aantal wijken.
Deze hebben reeds meer dan 450.000 kWh opgewekt.
Huidige actie voor heel Eindhoven is opgezet in samenwerking met
de Gemeente Eindhoven.
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Zonnepanelen: waarom
Duurzame investering:
Leveren 15x meer energie op dan gebruikt voor de fabricage.
Energieopwekking zonder de eindige voorraden grondstoffen op te
gebruiken.
Betaalbaar:
Tussen 7 en 9 jaar terugverdientijd (afhankelijk van ligging dak)
door besparing op uw energierekening.
Over langere termijn bezien een rendement in de orde van 10%
(Vergelijkbare rente op spaarrekening: 0,5 - 2%).
De BTW op de investering krijgt u binnen 3 maanden terug!
Lokaal te realiseren:
Op je eigen dak in je eigen stad.
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Zonnepanelen: werking
Een zonnepaneel maakt gelijkstroom
van zonlicht.
Bij een standaard installatie worden
de panelen in serie geschakeld en
verbonden met een omvormer.
De omvormer maakt netstroom
(wisselstroom) van de gelijkstroom.
De omvormer wordt aangesloten via
een 230V leiding naar de meterkast.
De opgewekte stroom wordt in huis
verbruikt
OF
(als er meer opgewekt wordt dan op
dat moment verbruikt wordt)
teruggeleverd aan het net.

De salderingsregeling:
Gebruik/ jaar:
Zelf opgewekt:
Af te rekenen:
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3000 kWh
- 2000 kWh
1000 kWh

Zonnepanelen: opbrengst
12 panelen leveren zo’n 3000 kWh/jaar energie
(tegen 20 cent/ kWh is dat voor €600 elektriciteit):
•

Hiervoor is een dakoppervlak nodig van circa 6 x 3,5m.

Opbrengst is afhankelijk van orientatie dak:
•
•
•

Zuidligging, dakhelling 35° is optimaal (100%)
Tussen ZO/ZW, dakhelling 10..60° of plat dak is goed (90%
opbrengst tov zuidligging).
Oost of west, dakhelling 40° is “matig” (75%).

Schaduw kost een deel van de opbrengst:
•

•

Bij panelen in serie wordt opbrengst van alle panelen
gereduceerd tot de lagere opbrengst van het paneel met meeste
schaduw.
Bij toepassing van optimizers wordt de opbrengst van de
panelen in de zon niet gereduceerd door panelen die last
hebben van schaduw.

Vuistregel: 0,7% afname rendement per jaar door oudering
panelen:
•

na 25 jaar nog 80% van oorspronkelijk rendement over.
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Zonnepanelen: Soorten panelen
Poly kristallijn:
Goedkoopste oplossing

Dunne film paneel:
Minder opbrengstverlies bij schaduw
Zelfde prijs als gewone zwarte panelen
Worden nog niet zolang geproduceerd
als gewone panelen
Oogt mooi, is geheel zwart
Iets kleiner formaat (kan soms handig
zijn)

Mono kristallijn:
Iets duurder, oogt mooier
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Zonnepanelen: opties voor omvormer
Serie omvormer:
Goedkoop
Na 10 jaar vervangen
Minder goed bij schaduw

Solaredge omvormer
met optimizers per paneel:
Duurder
25 jaar garantie optimizer
12 jaar garantie omvormer (20 jaar
tegen extra kosten)
Meer opbrengst bij schaduw
Monitoring opbrengst per paneel
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Zonnepanelen: Plaatsing omvormer &
meterkast
Houdt rekening bij plaatsing omvormer met:
Locatie dichtbij het dak met zonnepanelen.
230V leiding nodig naar meterkast.
Indien mogelijk een bedrade ethernetkabel van
omvormer naar router (anders wifi verbinding
gebruiken)
Sommige types omvormer hebben een ventilator
die soms overdag wat geluid maakt.

In meterkast dient een extra groep met
aardlekschakelaar geplaatst te worden.
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Zonnepanelen: financieel
Salderen blijft tot 2020, daarna komt er naar verwachting een
overgangsregeling.
Via onze collectieve afspraken wordt voor een scherpe prijs en
met goede kwaliteit geïnstalleerd:
•
ruwweg €5000 incl. BTW voor 12 panelen (daarmee bespaar
je tot €600/jaar).
Lenen kan via de gemeente voor 10 jaar tegen 2% rente (box-1):

Na 10 jaar is lening afbetaald, daarna nog 15 jaar gratis
stroom

Leningbedragen mogelijk tussen €2500 en €15000.
21% BTW terugvragen:

Dit kun je zelf doen met de zeer uitgebreide handleiding van
040energie
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Zonnepanelen: overige zaken (1)
Vergunningen alleen nodig bij:




Monumentaal pand.
Voor panelen die uitsteken buiten dakrand.
Huizen in gebied met beschermd stadsgezicht .

Verzekering:




Meldt waarde installatie (excl. arbeid) bij opstalverzekering .
Toets of dekking valt in huidige verzekering.
Diefstal: gebeurt nauwelijks; inboedelverzekering dekt dit
waarschijnlijk niet – vraag dit na.
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Zonnepanelen: overige zaken (2)
Gevaar:




Nagenoeg geen ongelukken bekend
Installatie moet deskundig gebeuren: er staat een hoge spanning op
panelen en bedrading.
Zet zonnepanelen uit volgens voorschrift als je in de buurt van/ aan
de zonnepanelen gaat werken.

Huis verkopen:




50% van de mensen vindt een huis met panelen €5000 meer waard
Misschien niet in zonnepanelen investeren als je binnen enkele jaren
je huis wil verkopen
Energielabel: 1 stap verbetering vaak mogelijk met zonnepanelen.
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Een ‘ervaringsdeskundige’!
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Pauze
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Ondersteuning door 040energie:
7 stappen plan
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Informatieavond: Uitleg van de belangrijkste zaken bij de overweging om
zonnepanelen aan te schaffen.
Quickscan - Snel een eerste beeld krijgen van wat zonnepanelen op je dak kunnen
opleveren (gratis).
Schouw - maatwerkadvies, oplossingen vinden voor knelpunten (Kosten € 30
inclusief 3 jaar lidmaatschap).
Offerte – van de geselecteerde installateur (deze offerte is vrijblijvend)
Opdracht – U verstrekt zelf de opdracht aan de installateur.
Installatie – de installateur maakt een afspraak voor installatie.
Na installatie – U dient zich aan te melden bij netwerkbedrijf; procedure om BTW
terug te krijgen in gang zetten; eventuele ‘nazorg’ als er nog vragen zijn.

Tip: neem eind van de avond de handout van het 7 stappen
plan mee om alles nog eens na te lezen
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Ondersteuning door 040energie:
Stap 2: Quickscan
Doel: Snel een eerste beeld krijgen van wat zonnepanelen op
je dak kunnen opleveren.
Hoe:
•

•

met internettoepassingen en satellietbeelden wordt ligging van
je dak en schaduwvorming door de omgeving vastgesteld.
Een mogelijke opstelling van panelen wordt doorgerekend.

Wat krijgt u: rapportage per e-mail met
•
•
•

verwachte opbrengst en terugverdientijd.
advies of het rendabel lijkt om panelen te installeren.
eventuele punten die nog besproken moeten worden.

Daarna bepaalt u: doorgaan of niet naar de stap: schouw.
Aanmelden voor de gratis Quickscan kan op eind van deze
avond of later via onze website:
http://040energie.nl/040zon/deelnemen/.
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Ondersteuning door 040energie:
Stap 3: De schouw (1)
Doel: Maatwerkadvies voor uw zonnepaneleninstallatie o.b.v een bezoek thuis
door een ervaren schouwer!
Wat wordt doorgenomen: energieverbruik, ligging, schaduwwerking, geschiktheid
dak, oppervlaktebepaling, omvang en type installatie, soort en aantal panelen,
type omvormer, meterkast, leidingen, internet, bereikbaarheid dak.
Verder is er gelegenheid antwoorden te krijgen op uw openstaande vragen.
Hoe: Grondig gesprek met papieren op tafel, gespreksduur ca 2 uur.
Een schouwrapport wordt na afloop opgemaakt en aan u toegestuurd. Dit rapport
wordt ook gebruikt door de installateur om voor u een vrijblijvende offerte op
maat te maken.
Het staat u vrij om ook bij andere installateurs offertes aan te vragen op basis van
het schouwrapport.
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Ondersteuning door 040energie:
Stap 3: De schouw (2)
Belangrijk: consensus tussen de beslissers in het huishouden m.b.t.
de aanschaf van een PV-systeem.
Handig als tijdens huisbezoek beschikbaar is:
Bouwtekeningen
Energienota van bijv. het afgelopen jaar
Verwachte veranderingen energieverbruik
Uitnodigen van buren is geen probleem (bv. overleg voor een
homogener straatbeeld).
Huisbezoek: duurt ± 2 uur.

De schouw helpt bij maken van keuzes en voorkomt verrassingen bij installatie!
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Ondersteuning door 040energie:
Stap 3: De schouw (3)
Hoe schouw aanvragen:
• Als u een Quickscan heeft aangevraagd bevat de rapportage per mail
ook de instructies hoe u de schouw kunt aanvragen.
• Als u al een redelijk beeld heeft of uw dak geschikt is en hoeveel
opbrengst u ongeveer kunt verwachten, dan kunt u overwegen direct
een schouw aan te vragen:
• Aanvragen kan door u vanavond aan te melden of later via onze
website: http://040energie.nl/040zon/deelnemen/ .
• Na ontvangst van € 30,- op onze rekening (NL97 TRIO 0198 3556 29
t.n.v. 040Energie o.v.v. CONTRIBUTIE 2016 NAAM ADRES)
• krijgt u de schouw
• en bent u tevens 3 jaar lid van 040energie
• Nadat wij uw betaling ontvangen hebben neemt de schouwer contact met
u op om een afspraak te maken voor de schouw.
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Ondersteuning door 040energie:
Stap 4, 5, 6, 7 : Offerte, opdracht, installatie, nazorg
Vanaf de stap “offerte” neemt de installateur contact met u op en
verloopt de communicatie verder met hem.
Een vertegenwoordiger van 040energie zal – indien het proces stoktchecken of er nog vragen zijn waar ze mee kunnen helpen en na installatie
navragen of alles naar tevredenheid verlopen is.
•

Gezien de omvang van deze actie wordt deze ondersteuning uitgevoerd door
SlimWonen +.
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Ondersteuning door 040energie:
Installateurskeuze
De installateur is geselecteerd via een tenderproces met focus
op prijs/kwaliteit. Deze installateur:
Is gespecialiseerd in levering aan particulieren met eigen
installatieteams en heeft al vele honderden installaties gedaan.
Levert merken panelen, aangeraden door consumentenbond (en
dunne film panelen van grootste /Japanse fabrikant).
Geeft lange garantie op installatie.
Zorgt voor bewaking van correcte werking installatie (monitoring).
Levert een offerte inclusief opbrengstgarantie.
Vraagt geen aanbetaling.
Installeert conform ISSO handboek zonne-energie.
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De Installateur
> 2000 installaties bij particulieren in Nederland sinds 2012
Erkend installateur Zonnepanelen
Alle installaties door eigen monteurs van 365zon
Klanten beoordelen ons met een 8.6
10 jaar opbrengstgarantie via stichting Zonnegarant
13 medewerkers
Gevestigd Verdunplein 4 Eindhoven (Achtsebarier)
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Stichting Zonnegarant in het kort
Betrouwbare opbrengstberekening
- 360 graden-analyse
- TU-Delft rekenmodellen
Tien jaar zekerheid
- centrale monitoring uw systeem
Select aantal partner-installateurs
- ter waarborging kwaliteit dienstverlening
Stichting waarborgt garantie bij stoppen installateur
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Offerte van 365zon

•
•
•
•

Collectief aanbod voor alle leden
Opbrengstgarantie
Goede kwaliteit,
Goede prijs; niet de goedkoopste
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Verloop Installatietraject
Quickscan
Schouw op locatie
Offerte door 365zon
Afstemmen / bijstellen offerte
Afspraak maken voor installatie (doorlooptijd 1-4 weken)
Installatie wordt in een dag afgerond
- Alles wordt netjes in en overleg geïnstalleerd
Uitleg over het systeem en overhandigen documentatie
Uitgebreide garantie en “nazorg”.
Heeft u nog vragen?
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Resumé
Zonnepanelen:
• leveren een prima rendement
• dragen bij aan een duurzame toekomst voor uw kinderen en de stad
Eindhoven
040energie geeft ondersteuning met een 7 stappenplan met persoonlijk
advies van expert(s)
Installatie door betrouwbare installateur met scherpe prijzen.
Gratis hulp bij terugvragen van de BTW
Geen twijfels meer? Teken dan in!

Vragen?
…………………….
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Tot slot
Achter in de zaal liggen:
hand-outs van het 7 stappenplan om mee te nemen.
intekenlijsten voor Quickscan, Schouw, lidmaatschap.

Wenst u een kopie van deze presentatie te ontvangen?
Zorg dan dat uw e-mail adres op de intekenlijst ingevuld is.

Wilt u later intekenen:
http://040energie.nl/040zon/deelnemen/
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Doet
u
mee?
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