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Agenda:

 Even voorstellen

 Uitleg Webinar spelregels

 Introductie Veldhoven Duurzaam

 Presentatie zonnepanelen voor particulieren

 Praktijkvoorbeeld installatie zonnepanelen

Tijd om vragen te beantwoorden

 afronden



Even voorstellen

 Presentatoren: Henk Meulenbroeks en Ton Knaapen 

 Hosts: Ad van Rooij, Bart Groenen, Cas Kemper, Hans Dekker 

 Techniek: Widjai Kishna

 Deskundige: Hans Dekker van Prokom 



Uitleg Webinar spelregels

 Microfoon deelnemers uit tijdens presentaties

 Vragen stellen bij voorkeur middels chat, worden 

beantwoord door host op het eind van de presentatie

 Onderbreken, klik op handje voordat je de microfoon 

aanzet. 



Introductie Veldhoven Duurzaam

 Ton Knaapen



Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

 We zijn een groep enthousiaste 

Veldhovense vrijwilligers  die kennis 

verzamelen over alles wat met energie te 

maken heeft in en rond de woning.

 Deze kennis willen we met u delen

 We zijn vrijwilligers, we doen dit niet 

voor geld, we doen dit omdat we het 

belangrijk vinden om met duurzaamheid 

bezig te zijn.



Wat doen we allemaal?

We adviseren bewoners over:

 Energie huishouding 

Warmteverlies analyse/isolatie

Energie profiel woning

 Inregelen centrale verwarming

 Kwaliteit van de lucht in huis (ventilatie)

 Warmtepomp

 Zonnepanelen op eigen dak of op zonnepark

 Energie Opslag



Waarom woning verduurzamen ?

 Je draagt bij aan het behoud van een

leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen

 Het is een van de betere investeringen, 

het is gewoon goed voor je portemonnee

 Eigen baas over je eigen energie,

je bent minder afhankelijk van 

prijs, energieleverancier en politiek



Maar ook:

 Gezondheid: schone lucht

 Comfort: een prettig leefklimaat



Waar kun je ons vinden?

 je kunt ons vinden op:

www.veldhovenduurzaam.nl

Of met ons contact opnemen via:

 info@veldhovenduurzaam.nl

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


Introductie zonnepanelen

 Waar vind ik goede en betrouwbare informatie?





Introductie zonnepanelen

 Hoe vraag ik een advies aan?





Zonnepanelen voor 
particulieren

Henk Meulenbroeks

Veldhoven Duurzaam
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Inhoudsopgave
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• Hoe werkt een zonnepanelen (PV) installatie?

• De zonnepanelen…….

• De omvormers……..

• Aansluiting in de meterkast….

• Wat wil ik op jaarbasis opwekken ??

• Wat is de opbrengst??

• Wat kost een zonnepanelen installatie?

• Hoe snel verdient u de zonnepanelen installatie terug 

??

• Veldhoven Duurzaam: wat kunnen we voor u doen???



Hoe werkt een zonnepanelen (PV) installatie?
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De zonnepanelen…….
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Soort zonnepanelen Prijs Rendement per Wp Rendement per m2 Uiterlijk Kenmerken
Mono zonnepanelen €€ + ++ Zwart of donkerblauw Ideaal voor kleine daken en bij 

direct licht.

Poly zonnepanelen € +- + Blauw Ideaal voor grotere daken en bij 

diffuus licht.

Dunne film zonnepanelen € +- - Diepzwart Buigzaam, minder 

temperatuurgevoelig.

▪ Er zijn verschillende soorten 
zonnepanelen te weten: mono-, 
poly- of dunne film panelen

https://slimster.nl/zonnepanelen/kosten-zonnepanelen/prijs-monokristal-zonnepanelen/
https://slimster.nl/zonnepanelen/kosten-zonnepanelen/prijs-polykristal-zonnepanelen/
https://slimster.nl/zonnepanelen/kosten-zonnepanelen/prijs-dunne-film-zonnepanelen/


De zonnepanelen…….

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Zonnepanelen voor particulieren

▪ Er zijn verschillende manieren van 
leggen van de panelen: plat dak, 
schuin dak of combinatie….

▪ Zelfs op een gevel…..



De zonnepanelen…….
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▪En dus ook verschillende 
manieren van montage……



De omvormers……..
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Omvormers Schaduw geschikt # trackers Monitoring Prijs

String omvormer, met maar 1 MPP tracker. --- 1 totale opbrengst +++



De omvormers……..
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Omvormers

Schaduw 

geschikt # trackers Monitoring Prijs

String omvormer, met maar 1 MPP tracker. --- 1 totale opbrengst +++

Multi-tracking omvormer, oftewel een omvormer met 2 

(of meer) MPP trackers. + 1 per string per string +



De omvormers……..

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Zonnepanelen voor particulieren

Omvormers Schaduw geschikt # trackers Monitoring Prijs

String omvormer, met maar 1 MPP tracker. --- 1 totale opbrengst +++

Multi-tracking omvormer, oftewel een omvormer met 2 

(of meer) MPP trackers. + 1 per string per string +

Power optimizer, een MPP tracker per paneel, heeft nog 

wel een centrale omvormer nodig. ++ 1 per 1of 2 panelen per paneel -



De omvormers……..
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Omvormers Schaduw geschikt # trackers Monitoring Prijs

String omvormer, met maar 1 MPP tracker. --- 1 totale opbrengst +++

Multi-tracking omvormer, oftewel een omvormer met 2 

(of meer) MPP trackers. + 1 per string per string +

Power optimizer, een MPP tracker per paneel, heeft nog 

wel een centrale omvormer nodig. ++ 1 per 1of 2 panelen per paneel -

Micro omvormer, een losse omvormer per paneel die 

gelijk aan het net gekoppeld is. ++ 1 per paneel per paneel --



▪ PV-systemen moeten direct worden 

aangesloten op een eigen eindgroep 

▪ Op deze eindgroep mogen geen andere 

eindverbruikers worden aangesloten 

(of wandcontactdozen aanwezig zijn)

▪ Als er geen aparte groep/ stopcontact 

is kun je eventueel  de groep voor een 

wasmachine/ droger gebruiken 

middels een mini-verdeelkastje

Aansluiting in de meterkast…..
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Denk hierbij aan:

▪ Wat is het verbruik op dit moment

▪ Ga ik nog ergens op besparen of meer gebruiken

▪ Zuinigere apparaten aanschaffen

▪ Led-verlichting

▪ Schakelaar vloerverwarming

▪ Warmtepomp/ Airco installeren

▪ Elektrisch koken of rijden

▪ Aantal medebewoners

▪ Thuiswerken of juist overwinteren

▪ O.i.d.

Wat wil ik op jaarbasis opwekken ??
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▪ Afhankelijk van de locatie, ( in Zeeland meer 

opbrengst dan in Veldhoven)

Wat is de opbrengst??
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▪ Afhankelijk van oriëntatie en hellingshoek

Wat is de opbrengst??
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Wat is de opbrengst??

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Zonnepanelen voor particulieren



Soms is Oost-West gunstiger dan op Zuid (betere 

verdeling over de dag)

Wat is de opbrengst??
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▪ Hoe bereken ik de opbrengst?

Wat is de opbrengst??
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Opbrengst Zonnepanelen formule

Aantal panelen 12

X X

Wattpiek per paneel 320

X X

Locatiefactor 0,9

X X

Orientatie/ hellingshoek factor 0,85

Totaal (kWh) 2938



▪ Verdeling opbrengst per jaar….

Wat is de opbrengst??
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▪ Rekening houden met schaduwwerking

Wat is de opbrengst??
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Altijd meerdere offertes laten maken !!

Er zijn bijna geen slechte panelen in de markt, wel 

slechte installateurs !!!!

Wat kost een zonnepanelen installatie?
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Is mede afhankelijk 

van: 

▪ Aanschafkosten

▪ BTW teruggave

▪ Salderingsregeling 

(verandert vanaf 

2023)

Hoe snel verdient u de zonnepanelen installatie terug ??
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Gebruik dus in de toekomst vooral de stroom terwijl u het 

opwekt…..of sla het op in batterij of auto !!!!



▪ Alles wat we vandaag besproken hebben leggen we 

vast in een schouwrapport dat u kunt gebruiken bij 

het gesprek met de leverancier. 

▪Wij adviseren niet in welke leverancier u kiest.

▪We kunnen u wel helpen om de offertes te 

beoordelen.

▪ Uiteindelijk bepaalt u uw eigen keuze.

▪ Voor advies of een technische beoordeling van 

leveranciers kunt u altijd bij ons terecht !!

Veldhoven Duurzaam: wat kunnen we voor u 

doen???
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Advies op maat

 Contact met adviseur (afspraak maken, ontvangst 

& keukentafel gesprek afronding en vertrek)





Praktijkvoorbeeld installatie zonnepanelen

 Filmpje van leverancier die installatie aanbrengt.





Praktijkvoorbeeld installatie zonnepanelen

Tevreden met het resultaat?





Tijd om vragen te beantwoorden

eerst even pauzeren….
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Afronden



Veldhoven Duurzaam is een Vereniging en u kunt lid worden. Met 

uw contributie steunt u ons werk en maakt u mede een verdere 

verduurzaming van Veldhoven mogelijk

Het lidmaatschap heeft deze voordelen:

Adviezen zijn gratis (niet leden betalen 10 euro per advies)

U kunt als lid hier in de site de speciale leden functies gebruiken, zoals het lenen 
en uitlenen van apparatuur en het bijhouden van uw verbruik.

U krijgt als lid de nieuwsbrief.

Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en 
hebben daar stemrecht.

Veldhoven Duurzaam: lidmaatschap ???
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Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers.

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel 
gebruik.

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo 
nauwkeurig, volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan 
om deze juist en actueel te houden, maar geeft daarvoor geen garanties.

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie 
afkomstig van deze presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden 
producten en/of diensten waarnaar wordt verwezen. 

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze 
website zijn voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt 
ook gebruik van openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op 
enigerlei wijze inbreuk doen op auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan 
contact op met ons via info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct 
verwijderen.

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij 
graag. Zie de contactgegevens.

Veldhoven Duurzaam: disclaimer
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