Meer informatie:
020-5230130

Interesse in zonneenergie?

www.wooninfo.nl

!WOON team Centrum
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
centrum@wooninfo.nl
!WOON team Nieuw-West
Groenpad 4
1068 EB Amsterdam
nieuwwest@wooninfo.nl
!WOON team Noord
J. Drijverweg 5
1025 BH Amsterdam
noord@wooninfo.nl
!WOON team Oost
2e Boerhaavestraat 46 HS
1091 AN Amsterdam
oost@wooninfo.nl
!WOON team West
1e Helmersstraat 106D
1054 EG Amsterdam
west@wooninfo.nl
!WOON team Zuid
G. Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
zuid@wooninfo.nl
!WOON team Zuidoost
Harriët Freezerstraat 117A
1103 JP Amsterdam
zuidoost@wooninfo.nl

FINANCIËLE ASPECTEN

Een PV-paneel of zonnepaneel wekt stroom op in hoeveelheden
kilowattuur (kWh). Het terugverdienen van de kosten gebeurt
doordat de uitgaven voor elektriciteit omlaag gaan. Per jaar wordt
gemeten hoeveel stroom is verbruikt en hoeveel is opgewekt. Dit
wordt dan met elkaar verrekend door het energiebedrijf, en dat
heet salderen.
Rekenvoorbeeld:
→ 6 PV panelen + installatie kosten € 2500
→ Per jaar wekken deze 1500 kilowattuur op
→ Eén kilowattuur bij Energiebedrijf X kost € 0, 21
→ De bewoner bespaart dan 1500 * € 0,21 = € 315
→ Als de energieprijs per jaar gemiddeld 1% stijgt, zijn de kosten
na 9 jaar terugverdiend.

De mogelijkheden voor bewoners
op een rij

Zonne-energie is niet alleen beter
voor het milieu, maar ook goed voor
PV-panelen

uw portemonnee! In deze folder leest
u hoe u als bewoner zonne-energie

*LET OP: elke situatie is anders, dit voorbeeld is slechts een indicatie.

Omvormer

kunt opwekken en gebruiken.

Meer informatie of aan de slag?
Hoe werkt zonne-energie?
Heeft u nog vragen? Wilt u zelf of samen met uw buren aan de slag
met het zelf opwekken van energie via zonnepanelen? Neem dan
contact op met !WOON. Samen met u kunnen we uw woonsituatie
en de mogelijkheden bekijken. Eventueel bespreken we ook de
mogelijkheden om verder advies of ondersteuning te krijgen bij het
realiseren van uw plan.

thuis in de stad

Meterkast
Naar
electriciteitsnet

thuis in de stad

Zonne-energie wordt opgewekt met zonnepanelen
op het dak. Een omvormer zet de opgewekte
gelijkstroom om in wisselspanning. In uw meterkast
wordt een aansluiting gemaakt. De opgewekte
stroom kunt u direct gebruiken voor apparatuur in
huis. Als u de opgewekte stroom niet direct in huis
gebruikt gaat de stroom het elektriciteitsnet in.

Zonne-energie is
niet alleen beter
voor het milieu,
maar ook goed voor
uw portemonnee!

Interesse in zonne-energie?
De mogelijkheden voor bewoners op een rij

Voor u begint..
Op www.zonatlas.nl kunt u kijken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en vindt u voor uw
adres mogelijkheden en informatie over kosten en opbrengsten. Kijk op uw jaarafrekening hoeveel
kilowattuur u per jaar verbruikt. Verwacht u veranderingen? (Bijvoorbeeld als u nieuwe apparatuur
in huis krijgt of als er een verandering van huishoudsamenstelling is). De vuistregel is: wek maximaal
90% van het huidige jaarverbruik met zonne-energie op. Meer opwekken is financieel niet gunstig.

Zelf investeren zonder een geschikt dak
→ U kunt zich aansluiten bij een initiatief om

Zelf investeren in
zonnepanelen op een
eengezinswoning
→ Vraag meerdere offertes op en let daarbij

mee te investeren in een gezamenlijk project.
Woonstichting De Key maakt dit binnenkort
mogelijk in een project met huurwoningen waar
bewoners zelf investeren en De Key het dak
beschikbaar stelt.
→ Ook op andere daken worden projecten
gerealiseerd door energie-coöperaties.
Meer informatie hierover vindt u onder meer op
www.zonopnederland.nl of
www.zonnepanelendelen.nl.

Zelf investeren in
zonnepanelen op een
appartementengebouw
→ Het dak is collectief eigendom van de

op prijs, garantie, onderhoud en service en
monitoring van de opbrengst.
→ Heeft uw woning een plat dak? En is dat
binnen 5 à 10 jaar aan groot onderhoud toe?
Overweeg dan om eerst het dakonderhoud
uit te (laten) voeren, zodat daarna de panelen
ongehinderd kunnen blijven staan.
→

gebouweigenaar. Het is nodig toestemming te
vragen aan uw verhuurder of de Vereniging
van Eigenaren (VvE). Toestemming hangt af
van onder andere de onderhoudsplanning en
de technische (on)mogelijkheden. Zorg dat u
goede afspraken op schrift stelt.
Bent u huurder, dan kunt u het ‘zelf
aangebrachte voorzieningen’- beleid van
uw verhuurder raadplegen voordat u
toestemming vraagt. Een voorbeeld hiervan
vindt u op www.wooninfo.nl. Spreek met
uw verhuurder af dat uw puntentelling en
huurprijs niet extra stijgen als gevolg van het
betere energielabel, omdat u zelf de panelen
heeft betaald.

Zonnepanelen huren of leasen
→ Een aantal woningcorporaties biedt de mogelijkheid om via de verhuurder zonnepanelen
te krijgen. U betaalt hiervoor dan in de huur een bedrag en u verdient dit weer terug met
uw lagere energierekening. Vraag bij uw verhuurder naar eventuele mogelijkheden.
→ Actuele informatie over de mogelijkheden en uitgebreide informatie over
energiebesparing in huis vindt u op www.wooninfo.nl

