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Zonne-energie in het kort 

• Zonne-energie (PV = Photo Voltaisch) 

• Panelen bevatten Watt Piek vermogen (260 wp 

levert ca 230 kWh per jaar) 

• Oppervlakte per paneel ca 1.6m2 

• Ca 15 panelen voor gemiddeld huishouden met 

3500 kWh 

• Heel geschikt voor platte daken 

• Vrijwel geen onderhoud 

• Prima financieel rendement t.o.v.   sparen.  

 

 

 

 



De installatie in het kort 

A Zonnepanelen 

 

B Omvormer 

 

C Bruto productie 
   meter (kWh) 

 

D Groepen kast 

 

E Slimme meter 

 

F Energieleverancier 



Oriëntatie 



Montage op dak 

 Zonnepanelen 
worden gemonteerd 
op rai 

 

 Plaatsing incl ballast 

 

 Onzichtbaar vanaf 
de straat 

 

 



Omvormer op zolder 

 Zonnepanelen 
leveren 
laagspanning 

 

 De omvormer maakt 
er 230 volt van 

 

 De 230 volt wordt 
geleverd aan uw 
groepenkast 



Slimme meter in meterkast / Saldering 

 Slimme meter registreert 
levering en teruglevering 

 

Saldering 

  Overdag of in de zomer, 
wekt u doorgaans meer stroom 
op dan u gebruikt, terwijl dat ‘s 
avonds of in de winter 
andersom is. 

  Teveel opgewekte stroom 
“parkeert” u tijdelijk en gratis 
bij het energiebedrijf.  

  Als u de stroom weer nodig 
heeft, neemt u deze weer af. 

  Het parkeren en opvragen 
heet “Salderen”. 

 

 



Voorbeeld salderen 

Bruto 
Productiemeter 

Zonnepanelen 

Jaarlijks gebruik 

3.000 

3.000 
1.800 

2.200 

1.200 
2.200 

3.400 

Salderen 

Energiebedrijf 

Slimme meter 



Rekenvoorbeeld terugverdientijd met spaargeld: 
 

Vermogen   15 zonnepanelen / 3,825 Wp 
Opwekking:   3,443 kWh per jaar op.  
Besparing (€0,22 per kWh)  € 757 
Kostprijs installatie   € 5.245 inclusief Btw. 
    € 4.526 exclusief Btw 
    € 4.026 exclusief Btw en de SMLK-cashback (€ 500,-) 
 
TERUGVERDIENTIJD: 5,3 jaar   (€4.026 / € 757) 
 
Vanaf jaar 5 gratis stroom ter waarde van ca € 800,-  
Rendement in 15 jaar: ca.  16 %  per jaar 
 
 
 



Rekenvoorbeeld terugverdientijd met financiering 
 
 
Rekenvoorbeeld rendement met financiering 

 
Besparing (€ 0,22 per kWh)   € 757 
Rente en aflossing voor  
Lening met looptijd 7 jaar en rente van 5.9%  €  719,- 
 
Direct een jaarlijks voordeel van € 40 euro oplopend tot € 800,- in jaar 8!  
 
 
 
 
 
 

Financiering? 
Niet iedereen kan of wil een zonnepaneelinstallatie uit spaargeld betalen. Door de Ribank is 
speciaal een duurzaamheidslening voor particulieren ontworpen onder gunstige 
voorwaarden.  
 
 



Volgende stappen? 

 Als alles duidelijk is kunt u zich 
aanmelden op www.kroetenzon.nl 

 

 Na aanmelden opname woning om het 
aantal panelen vast te stellen 

 

 Offerte tekenen 

 

 Plaatsing van Zonnepanelen, omvormer 
en meterkast aanpassen 

 

 Langdurig profiteren van groene stroom 



Waarom nu meedoen? 

  Collectieve inkoop 

 

  € 500 SMLK-bijdrage 

 

  BTW-voordeel  

 

  Installatie in 1 dag! 

 

  10 jaar garantie op montage en 
systeem en 25 jaar op panelen! 

 

Terugverdientijd van ca 5 jaar! 

 

 

 



Vragen? 

NU aanmelden? 


