
WoonWijzerWinkel Voorzorgsmaatregelen

Themadag Uw dak is geld waard

• Maximum aantal bezoekers van 40 + 20 personen

• Parallel aan de themadag een Webinar 

• Per rij de trap af: eerst achterste rij

• In de hal 1,5 afstand



Nieuw: Themadag + Webinar

Themadag Uw dak is geld waard

• Beperkt aantal bezoekers vanwege Corona 

• Parallel aan de fysieke themadag een Webinar 

• Vragen via de zaal en de chat

Programma
1. Introductie
2. Groene daken
3. Zonneboilers
4. Zonnepanelen

Korte pauze

5. Lancering inkoopactie



WoonWijzerWinkel

Themadag Uw dak is geld waard



9 gemeenten regio Haaglanden 
&

15 gemeenten regio Rijnmond
&

Goeree Overflakkee  & Gouda
&

Provincie Zuid Holland

WoonWijzerWinkelThemadag Uw dak is geld waard

WoonWijzerWinkel – regionaal energieloket



WoonWijzerWinkel Service

Themadag Uw dak is geld waard



WoonWijzerPartners

Themadag Uw dak is geld waard



Wij selecteren verwerkers op prijs en kwaliteit:

Goede opvolging

Selecteren op regio en wens

Moeten een goede garantie bieden op hun uitgevoerde 
werkzaamheden en producten

Streven naar geen verassingen in prijs en kwaliteit

De WoonWijzerWinkel

Kijkt desgewenst mee met de offerte

Staat u altijd te woord

Staat tot € 3000,- garant

WoonWijzerWinkel offerte service

Themadag Uw dak is geld waard



WoonWijzerWebshop.nl

Themadag Uw dak is geld waard



Inschrijven kan nog tot 

31 december 2020 via 

woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

Inkoopactie Isolatie

Themadag Uw dak is geld waard



Op = Op 

inschrijven kan 
via woonwijzerwinkel.nl/product/elga/

Inkoopactie Elga

Themadag Uw dak is geld waard



Inschrijven kan tot 31 oktober 

2020 
Via

https://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopzon/

Nieuwe inkoopactie zonnepanelen

Themadag Uw dak is geld waard

https://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopzon/


Themadag Uw dak is geld waard



Een duurzamere planeet bereiken we o.a. door: 

• Energiebesparing

• Opwekken van duurzame energie

• Verkoeling van de omgeving (binnen en buiten)

• Waterberging (-beheer)

• Verhoging luchtkwaliteit en biodiversiteit

Dat kan allemaal met uw dak.

Het thema ‘Uw dak is geld waard’

Themadag Uw dak is geld waard



Individueel – Uw dak levert geld op

• Isoleren van het dak

• Koelen van het dak – minder koellast in de zomer 
en een beter rendement van uw zonnepanelen

– Groene daken

– Witte dakbedekking, meer warmtereflectie

• Opwekken van duurzame energie

– Zonnepanelen

– Zonneboilers

Themadag Uw dak is geld waard



• Vermindering hittestress

– Verschil tussen platteland en stad kan oplopen tot 10 °C

• Waterberging

– Vooral in gebieden met 

hoge grondwaterstand

Collectief – Uw dak helpt uw omgeving

Themadag Uw dak is geld waard



• Verhoging luchtkwaliteit

– Groen dak gebruikt CO2 als voedingsstof

– Sommige witte dakbedekkingen breken NOx
en SOx af

• Verbetering biodiversiteit

– Meer bestuiving, meer soorten 

planten en organismen

Collectief – Uw dak helpt uw omgeving

Themadag Uw dak is geld waard



Groendak



Een groen dak is een dak waar planten op groeien.

Soorten groene daken:

• Intensieve groene daken

• Extensieve groene daken

Wat is een groen dak?

Groendak



• Onderhoud is vergelijkbaar met die van een tuin
• Breed scala aan planten, struiken en bomen
• Hebben een dikke substraatlaag: 15 cm of meer
• Kunnen tot wel 500 kg/m2 wegen
• Vereisen zwaardere onderconstructie

Intensieve groene daken

Groendak



• De beplanting houdt zichzelf in stand. Minder onderhoud.

• Dunnere substraatlaag: 2-10 cm

• De planten moeten bestand zijn tegen droge en warme omstandigheden: 
vetplanten, mossen, grassen en kruiden

• Gewicht: 40-250 kg/m2 waterverzadigd

• Waterberging ca. 30 liter per m2

Extensieve groene daken

Groendak



De stad

• Verkoeling van de lucht: verlaagt temperatuur binnenstad

• Waterberging

• Biodiversiteit: Sedum is een drachtplant voor bijen en vlinders

• Opname van fijnstof

• Opname van CO2

Waarom een groendak

Groendak



De woning

• Zorgt voor verkoeling van de lucht

• Zorgt voor verkoeling van het dak door 

- evaporatie/verdamping: verlaging daktemperatuur naar 37 graden

- weerkaatsing warmte in de zomer door droog groendak

• Verhoogt rendement zonnepanelen

• Behoud dakbedekking

• Waterberging

• Geluidsisolatie

Een groen dak isoleert amper, en zeker niet wanneer dit vochtig is.

Waarom een groendak

Groendak



• Dakbedekking: bitumen of EPDM

• Niet te oude dakbedekking: goede waterdichte laag

• Een door een volwassene beloopbaar dak

• Tot 25 graden of tot 45 graden dan extra afschuifmaatregelen/verankering

• Dakrand nodig minimaal 6 cm of afstand tot dakrand

Op welk dak kan een groendak

Groendak



Een groen dak beschermd uw dakbedekking tegen:

• Zonlicht

• Regen

• Hagel

• Wind

• Temperatuurschommelingen

Dakbedekking gaat 2-3 keer zo lang mee onder een groendak.

Levensduur van het dak

Groendak



• 1x tot 2x per jaar onkruid wieden

• Waterafvoer controleren op bladresten

• Eventueel bij langdurige droogte bewateren: bij droogte kleurt het sedum rood, het wordt
weer groen na regenval

• Bij erg schuine daken af en toe water geven zodat waterbuffering op peil kan blijven

• 2x per jaar bemesten (maart/april en juli/augustus)

Onderhoud

Groendak



• Dakbedekking: waterkering

• Beschermvlies: wortelwerend, tegen afglijden

• Drainagelaag: voert overtollig water af, vormt evt waterreservoir voor waterbuffering

• Filtervlies: vermijdt dat substraatdeeltjes in drainagelaag komen zodat deze niet verstopt
raakt

• Substraat: verankert wortels, bevat water, voedingstoffen en zuurstof: dikte afhankelijk van 
gewenste beplanting

• Vegetatielaag

Hoe is een groen dak opgebouwd

Groendak



Wat kost een groen dak

• circa 40-55 € per m2 incl. BTW (zelf leggen)

• circa 75 € per m2 incl. BTW en arbeidskosten

Terugverdientijd: 8-15 jaar: vanwege levensduurverlenging dakbedekking

Kosten van een groen dak

Groendak



Er zijn groendak lichtgewicht systemen die je makkelijk zelf kunt leggen.

Zelf aan de slag

Groendak



Voor groene daken wordt in veel gemeenten subsidie gegeven.

Voorwaarden:

• Minimaal aantal m2

• Waterbergende capaciteit van ca. 20 - 30 liter

• Dakhelling

• Verplicht aantal lagen

www.energiesubsidiewijzer.nl

Subsidie

Groendak



Korting van 10% op het 123 Sedumdak systeem 

via www.sedumworld.com Kortingscode: woonwijzer2020

Korting via de WoonWijzerWinkel

Groendak

http://www.sedumworld.com/


Zonneboiler



Waarom een zonneboiler?

• Direct gebruik van de zon

• Interessant bij beperkt dakoppervlakte

• Technische levensduur > 20 jaar

• Door hoge temperaturen ideaal voor produceren van 

warm tapwater

• Onafhankelijk van isolatiewaarde

• Kan voorzien in 15 -25% van totale warmtebehoefte

Waarom steeds interessanter?

• Minder gasverbruik: CO2 reductie, goed voor milieu

• Lange termijn besparing energierekening tot wel 60% besparen op energiebehoefte tapwater

• Energielabel verbetering -> woningwaarde

Zonneboiler 



Waarom een zonneboiler?

Zonneboiler 



Principe zonneboiler

Collector

Besturing

Pomp

Voorraadvat

Tapwater
Koud in

Tapwater 
warm uit

Altijd in combinatie met andere energiebron: hybride systeem
(cv ketel, warmtepomp, houtketel)

Zonneboiler 



Systemen van zonneboilers

Zonneboiler 

Soorten zonneboiler systemen:
• Druk gevuld
• Terugloop

Collectortypes:
• Vlakke plaat
• Vacuümbuis (heatpipe)

Vergeleken met gebruik van gasgestookte 
installaties zorgen alle systemen voor lagere 
energiekosten en minder milieuvervuiling.



Zonneboiler 

Druk gevuld vs terugloop systeem

Druk gevuld: Glycol als transport medium
• mag niet oververhitten: drukgevuld
• moet elke 3-5 jaar gecontroleerd en eventueel ververst worden
• meer keuze leidingloop en plaatsing collector

Terugloop: Water als transport medium
• collector stroomt leeg bij vorst of hoge temperaturen
• minder/geen onderhoud
• leidingen op afschot



Vlakkeplaat collector

Zonneboiler 

Glas (afdekking) met coating

Absorber

Leidingen met vloeistof

Isolatie 

Standaard oppervlakte 2,5 m2



Vacuümbuis - Heatpipe

Zonneboiler 

Gemiddeld oppervlakte 2,6 m2



Vlakkeplaat vs vacuümbuizen

Vacuümbuis:
• Beter rendement in koude periode (bij groot temperatuur verschil)

Vlakkeplaat:
• Hogere opbrengst in zomer

Zonneboiler 



Opslagsystemen

Opslag tapwater
Vat onder druk

Opslag collectorwater
Vat niet onder druk

Zonneboiler 



Zonneboiler 

Grootte zonneboiler systeem

Collector oppervlakte:
• 1 m2 per persoon

Buffervat
• 50 liter per m2 collector oppervlakte

Tevens afhankelijk van oriëntatie en hellingshoek collectoren

Warmwatergebruik per persoon per dag:
30 liter (laag)
40 liter (gemiddeld)
50 liter (hoog)



ISDE subsidie

Investeringssubsidie duurzame energie (2020):
• Zonneboilers
• Warmtepompen

• Budget voor 2020 van € 100 miljoen
• Reeds geclaimd € 45 miljoen

Aanvragen kan via rvo.nl

Zonneboiler 



Energiebespaarlening

• Woningeigenaren of VvE’s kunnen met deze lening 

energiebesparende maatregelen financieren. 

• Lenen kan tot €25.000€ en tot €65.000 voor Nul-op-de-

Meter woningen met een zeer lage rente

• Aanvragen kan bij het Nationaal Energiebespaarfonds

Zonneboiler 



Zonneboiler 

Rekenvoorbeeld

Gezinssamenstelling : 3 personen

Huidige verwarmer : CV-ketel

Badkamer : Douche + bad

Dakoriëntatie : Zuid west

Prijzen compleet geïnstalleerd en incl. BTW

HPC 2,5 m2 met 120l vat : € 3,369,-

ISDE subsidie : € 919,-

Netto investering : € 2,450,- incl BTW

Besparing per jaar : € 150,- en 190,-

Besparing gas : 190 – 250 m3

Rendement over 25 jaar : 4,3 – 4,6 %

Besparing over 25 jaar : € 4,812,- en 6,404,-



Zonneboiler ook voor 
ruimte verwarming

Zonneboiler 

Koppeling zonneboiler met c.v. verwarming.

• Voorverwarmen c.v. water
• Ontlasten primaire verwarmingsbron voor 

ruimteverwarming

• In voorraadvat extra warmtewisselaar
• Extra zonnecollectoren
• Groter voorraadvat



Zonnenpanelen



Zonne-energie gratis energiebron voor 
elektriciteit en warmte.

Zon als energiebron

Zonnepanelen



• Er is geen leven op aarde zonder de zon. 

• Over 4,5 miljard jaar is de zon pas niet meer bruikbaar als 
energiebron. 

Hoe lang kunnen we nog gebruik maken van zonne-
energie? 

Zonnepanelen



Benodigde oppervlakte zonnepanelen

Zonnepanelen



• Zonnepaneeltechnologie is niet nieuw. 

• Eerste zonnepaneel dateert uit 1839

• Silicone gebaseerde zonnepanelen werden voor het eerst commercieel gebruikt in de 
jaren 1950.

• In de afgelopen 60 jaar is de zonne-energie efficiëntie verhoogd 
van 6% naar 25% nu 

• Silicon-solar modules hebben een theoretische maximale efficiëntie van 33%.

Niet nieuw

Zonnepanelen



• Evert Sjoerdsma ; ‘na 26 jaar is het tijd om ze te vervangen."

• Zijn woning aan Het Lageland in Castricum was in 1989 het eerste 
huis in Nederland dat niet op het stroomnet hoefde te worden 
aangesloten. 

• Kosten 60.000,- gulden. 

Niet nieuw

Zonnepanelen



1

2

3 4

net
• PV-Panelen (1) op dak vangen zon op

• Spanning gaat naar omvormer

• Omvormer (2) levert aan groepenkast (3)

• Elektriciteit gaat naar verbruiker (4) 

• Overschot wordt terug geleverd aan het net

Hoe werkt een PV-installatie?

Zonnepanelen



• Terug levering en verbruik mogen tegen elkaar weggestreept worden

• Het elektriciteitsnet als ‘accu’

• Voor opgewekte kWh boven eigen verbruik bepaalt de 

energieleverancier de inkoopprijs, dus financieel gezien minder 

rendabel.

• Vanaf 2023 wordt salderingsregeling geleidelijk afgebouwd:

Saldering

Zonnepanelen



Regeling na 2023

Zonnepanelen

Milieucentraal:

“Vanaf 2023 mag je elk jaar wat minder stroom wegstrepen. Vanaf 2031 kun je helemaal niet 

meer salderen. Voor elke kilowattuur stroom die je ongesaldeerd aan het net levert, krijg je 

een vergoeding van je energiebedrijf (Milieu Centraal rekent met 6 cent per kWh). De 

nieuwe regeling geldt voor iedereen, of je nu al zonnepanelen hebt of ze nog gaat kopen.”

Rekenvoorbeeld Milieucentraal:

Aanschaf 2020: terugverdientijd 6.9 jaar

Aanschaf 2023: terugverdientijd 8.2 jaar



• Btw op totale aankoopbedrag mag worden teruggevraagd.

• Particulier schrijft zich in als bedrijf. Vraagt btw terug en 

ontheffing voor verdere aangiften.

• Bij btw teruggave moet € 20,- per 1000wp forfait worden 

betaald.

• Kan klant zelf doen of via installateur of administratiekantoor

• Stappenplan op woonwijzerwinkel.nl/btw-pv

Btw teruggave

Zonnepanelen



• PV-Panelen in Wp

• Gemiddeld 290 Wp

• Paneel bevat 60 of 72 zonnecellen

• Afmeting ca. 980x1680mm

• CE Keurmerk en Duitse TÜV keurmerk

Specificaties PV-Panelen

Zonnepanelen



Dat ziet de klant

Zonnepanelen



Dat ziet de kenner

Zonnepanelen



• Zonnepanelen in diverse kwaliteiten, afgestemd op 
budget en wensen.

• 3 ‘groepen’ zonnepanelen:
• Glas-folie (Snel terugverdiend)
• Glas-glas (Lange garantie)
• Hoog rendement (Hoog vermogen)

Type PV-Panelen

Zonnepanelen



Vermogen: 285 – 330 Wp
Vermogensgarantie: 25 jaar
Productgarantie: 10 - 25 jaar
Geschatte terugverdientijd: 6-7 jaar
Geschatte levensduur: 25 jaar

Indicatie: € 350,- excl. btw per 
paneel incl. installatie

Glas-folie

Zonnepanelen



Vermogen: 285 – 330 Wp
Vermogensgarantie: 25-30 jaar
Productgarantie: 25-30 jaar
Geschatte terugverdientijd: 8-10 jaar
Geschatte levensduur: >30 jaar

Indicatie: € 450,- excl. btw per 
paneel incl. installatie

Glas-glas

Zonnepanelen



Vermogen: 335 – 400 Wp
Vermogensgarantie: 25 jaar
Productgarantie: 25 jaar
Geschatte terugverdientijd: 9-11 jaar
Geschatte levensduur: >25 jaar

Indicatie: € 650,- excl. btw per 
paneel incl. installatie

Hoogrendement

Zonnepanelen



• Zet zonne-energie (gelijkstroom) om in bruikbare 
energie (wisselstroom)

• Omvormer is afgestemd op aantal panelen

• 3 verschillende types omvormer:
• String omvormer
• Omvormer met optimizers
• Micro omvormers

Omvormer

Zonnepanelen



• Panelen in serie geschakeld

• Zwakste paneel bepaalt het rendement

• 5 tot 10 jaar productgarantie

• Levensduur 8-12 jaar

• Niet geschikt bij schaduw door bomen, 

schoorstenen

• Beperkte datalogging, geen volwaardige service 

tools

Indicatie: + € 0,- per paneel 
incl. installatie

String - Omvormer

Zonnepanelen



Serie geschakeld met stringomvormer Met optimizers
of
parallel met micro omvormer

Wat gebeurt er bij schaduw?

Zonnepanelen



• Eén optimizer per paneel

• Regeling per paneel = maximale opbrengst per 

paneel

• Panelen worden in serie geschakeld

• 10 - 25 jaar productgarantie op optimizers

• Optimale systeembewaking en monitoring

Indicatie: + € 50,- per paneel 
incl. installatie

Omvormer met optimizers

Zonnepanelen



• Micro omvormers op het dak

• Parallel bussysteem op het dak

• 230 Volt op het dak

• Nooit meer dan 1 paneel spanning

• Doorvoer met YMVK kabels

• Garantie meer dan 20 jaar

Indicatie: + € 100,- per paneel 
incl. installatie

Micro-omvormer

Zonnepanelen



Oriëntatie van dak, hellingshoek, zonuren bepalen rendement

Opbrengst

Zonnepanelen

Bij afbouw saldering wordt direct verbruik opgewekte energie belangrijk.
- Minder focus op maximale opbrengst > zuid oriëntatie
- Meer focus op maximaal gebruik >  oost/west oriëntatie



Verdeling opbrengst zonnepanelen

Opbrengst

Zonnepanelen



Rekenvoorbeeld:
• 5 panelen van 300WP 
• geïnstalleerd vermogen 1500WP
• Correctiefactor 0,95 tbv systeemverliezen

Zuid georiënteerd dak; 35 graden:
1500WP * 0,95 * 100% => 1425 kWh per jaar

Oost georiënteerd dak; 35 graden:
1500WP * 0,95 * 82% => 1168,5 kWh per jaar

Rekenvoorbeeld energieneutraal:
Huishouden heeft dak op zuiden met voldoende oppervlakte
Verbruik = 7500 kWh incl. warmtepomp

• Schatting benodigd vermogen: 7000 / 0,95 = +/- 7900Wp 
• 7900 / 300 = 26 panelen

Opbrengst

Zonnepanelen



PVT panelen



PVT panelen 

Principe PVT panelen

Een PVT paneel is een gecombineerd zonnepaneel met PV (elektra) en Thermisch (water/glycol).

• Dubbel dakgebruik
• Rendabel bij beperkt dakoppervlakte
• Door passieve koeling collector, hogere opbrengst PV
• Lagere opbrengst thermisch deel



PVT panelen 

Toepassing

PVT panelen dienen vooral als energiebron 
voor warmtepomp
• Thermische energie voor warmtepomp
• Elektrische energie voor warmtepomp

Nieuwe generatie PVT panelen halen ook energie uit lucht. 
Dus ook opbrengst ‘s nachts.



PVT panelen



Inschrijven kan nog tot 

31 december 2020 via 

woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

Inkoopactie Isolatie

Themadag Uw dak is geld waard



Op = Op 

inschrijven kan 
via woonwijzerwinkel.nl/product/elga/

Inkoopactie Elga

Themadag Uw dak is geld waard



Inschrijven kan tot 31 oktober 

2020 
Via

https://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopzon/

Nieuwe inkoopactie zonnepanelen

Themadag Uw dak is geld waard

https://www.woonwijzerwinkel.nl/inkoopzon/


Christopher Boutmy 

Themadag Zonnepanelen

Presentatie: 12-09-2020



Christopher Boutmy 

Inhoudsopgave 

• Wie zijn wij?

• Wie ben ik? 

• Werkwijze 

• Winaico

• LG 

• Vragen? 



Christopher Boutmy 

Solar Engineers

• Actief sinds 2010 als zonnepanelen specialist

• Gevestigd in Den Haag

• Bedienen klanten in de brede randstad

• Hoog service niveau

• Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige 
zonnestroomsystemen die maximaal renderen 



Christopher Boutmy 

Wie ben ik?

• Christopher Boutmy 
• 31 jaar 
• Ruimte ontwikkeling - Climate & Management - HHS 
• 4 jaar werkzaam bij Solar Engineers en Novasole

• Verkoop, advies & installatie van particuliere zonnestroomsystemen

• Solar software platform – Acquisitie en business development 



Roel Pronk

Wat is zonnestroom?
Terminologie

De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt, 
is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van 
alle 7 miljard aardbewoners samen.

Daar moeten we wat mee doen!



Christopher Boutmy 

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1: We maken met onze dakscan voor u een voorlopig aanbod op.



Christopher Boutmy 

Hoe gaan wij te werk?

Stap 2: U geeft aan verdere interesse te hebben op basis van ons voorlopige aanbod



Christopher Boutmy 

Hoe gaan wij te werk?

Stap 3: Wij komen bij u langs voor een technische schouw

Inmeten van het dak Bepalen van de locatie van de omvormer



Christopher Boutmy 

Hoe gaan wij te werk?

Stap 3: Wij komen bij u langs voor een technische schouw

Bepalen kabeltrace Inspectie van de huidige elektrische installatie



Christopher Boutmy 

Hoe gaan wij te werk?

Stap 4: U ontvangt een definitief aanbod

3D analyse van uw dak Intekening van het systeem t.b.v. schaduwanalyse



Christopher Boutmy 

Hoe gaan wij te werk?

Stap 5: U gaat akkoord en wij plannen met u de installatie in en installeren uw 
systeem

Van ontwerp naar installatie en oplevering



Om de opbrengst in kWh te berekenen maakt Solar Engineers 
gebruik van een gecertificeerde opbrengst berekenkern

De Dakscan maakt gebruik van een 
rekenkern die als eerste in Nederland is 
gecertificeerd door ISSO met het 
kwaliteitscertificaat +

De software is gevalideerd aan de hand 
van de Energie Diagnose Referentie (EDR). 
Dit onderstreept de betrouwbaarheid van 
de uitkomsten.

Christopher Boutmy 



Christopher Boutmy 

Pakket B: Winaico WST 325 FB en WST 330                    25,- euro korting

Pakket C: LG 360 Neon R Prime en LG Neon R 380         35,- euro korting 

De themadag inkoopactie - Winaico en LG



Winaico

Christopher Boutmy 

• Taiwanese producent – Europees hoofdkantoor in Duitsland 

• Meer dan 10 jaar producent van zonnestroom

• Eigen productie locaties 

• Uitgebreide kwaliteitscontroles 

• Dubbelwandige frames 

• Interessante 3 in 1 verzekering 
• Volledige dekking van alle materiële schade, schade door bedrijfsonderbreking en opbrengstderving



Winaico

Christopher Boutmy 

WINAICO WST-325M6WINAICO WST-325M6 FULL BLACK



Winaico

Christopher Boutmy 

• Waarom Winaico?

• U wilt een heel gunstige prijs/kwaliteit verhouding 

• U woont mogelijk niet heel lang meer in uw woning 

• U wilt het systeem sneller terugverdienen



LG electronics 

Christopher Boutmy 

• Zuid Koreaans 

• Wereldwijd actief 

• 50 jaar ervaring

• Leidinggevende technologie 



LG Neon R

Christopher Boutmy 

LG Neon R 360 Prime LG NeON R - Mono 380



LG Neon R

Techniek  

Christopher Boutmy 



LG Neon R

Christopher Boutmy 



LG Neon R

Christopher Boutmy 

• Waarom LG Neon R?

• U heeft weinig dakoppervlak beschikbaar 

• U wilt maximaal stroom opwekken voor bijvoorbeeld een elektrische auto  

• U wilt een paneel wat in alle omstandigheden maximaal presteert 



Christopher Boutmy 

Vragen?

info@solarengineers.nl

070 – 8 700 200

mailto:info@solarengineers.nl
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Zaterdag 10 september 2020
Bob Meulendijk

Zonnepanelen Vlaardingen

1   Erkend Zonnestroom installateur
2   Ingeschreven bij INSTALLQ
3   Lid van Techniek Nederland
4   Technische Commissie Zonnestroom
5   Technische Commissie DCMR PGS 15 
6   Advies Netbeheer Energieleveren.nl
7   Les aan pubers Lentiz live college 



Alweer acht jaar veelzijdig, uitsluitend glas/glas toepassingen 
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Integere en eerlijke duurzaamheid
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Bezoek aan de fabriek in Wismar



Bernhard Weilharter is directeur van CS Wismar GmbH 
en verantwoordelijk voor strategie, verkoop en financiën
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100% Duitsland,  Low-Carbon geproduceerd
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De CO2-emissies in de productie van deze fabrikant zijn vergeleken 
met Duitse concurrenten  40% lager, 

Namelijk 265 kgEqCO2/kWp.       
Een Chinese standaard is 914 kgEqCO2/kWp . 

“Prijs gestuurde korte termijn beslissingen, 
gaan ten koste van de duurzaamheid” !! 
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1   Flexibele productielijn  glas/glas zonnepanelen
2   Geen achterdeur beleid       
3   De vestiging is al weer 25 jaar toonaangevend 
4   Claim percentage 0,02% 
5   Tijdige oplevering 99,5% 
6   Ook 30 jaar productgarantie en extra garantie mogelijk  
7   Sonnenstromfabrik borgt met deelname WEEE-regeling     

verantwoorde afvoer en recycling

1 54 cells 100 x 154 cm
2 60 cells 100 x 170 cm
3 72 cells 100 x 200 cm
4 60 cells 100 x 170 cm Bifacial
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Voor iedere klant een certificaat met barcodes van de zonnepanelen
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Vermogen Wp van de zonnepanelen
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Basis verschil omvormer type

•

• 1. Parallel geschakeld .   M  en   O
• 2. Maximale opbrengst uit elk zonnepaneel        M  en   O
• 3. Hoogste stroomopbrengst per m² dak              M  en   O
• 4. Meer dakoppervlak te gebruiken                       M  en   O
• 5. Mogelijke meeropbrengsten 20% tot 30%      M  en  O
• 6. Zekerheid t.a.v. stroomgaranties                       M   en  O
• 7. Lagere prijs per kWh uit pv-systeem O
• 8. Niet meer afhankelijk van het zwakste zonnepaneel in de string    M  en   O
• 9. Geen centraal zwak punt zoals met een string-omvormer M
• 10. Standaard 20 jaar garantie M
• 11. Levensduurverwachting 30-35 jaar M
• 12. Meer dan 1.000.000 test-uren ondergaan M  en  O
• 13. Extreem laag uitvalpercentage M  en  O
• 14. Omvormers blijven onzichtbaar M
• 15. Geen hinder van geluid of warmte M
• 16. Geen hinder van omvormer in woning M
• 17. Minder breekwerk en kabelgoten in woning M
• 18. Simpel en snelle montage M
• 19. Geen brandgevaarlijke hoge voltages gelijkstroom M
• 20. Simpele montage: plug and play M
• 21. Flexibiliteit systeemomvang M
• 22. Uitbreidbaar met hogere vermogens M
• 23. Geen voorraadbeheer installateur M  en   O
• 24. Nauwelijks ontwerp of schaduwanalyse benodigd M  en   O
• 25. Uitstekend te combineren met verschillende dakvlakken M  en   O
• 26. Kortere installatiewerkzaamheden in de woning M
• 27. Een micro per zonnepaneel voor elke grootte installatie M  en   O
• 28. Uitgebreid en gratis beheer, ook via mobiele apparatuur M  en   O
• 29. Automatische detectie van problemen M  en   O
• 30. Toekomstbestendig en Smart Grid ready i.c.m. AC Battery M  en   O

• VEILIG en BESTE SERVICE !!!
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We sturen deze presentatie achteraf toe
Laat uw gegevens achter bij de WWW

Vragen?
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