


1. Hoe lang is de garantie op mijn zonnepanelen?

Met een levensduur van zonnepanelen van 
ruim 25 tot 30 jaar wil je de zekerheid hebben 
dat je aanspraak kunt maken op de garantie als 
er iets mis is met de installatie. Kies daarom 
voor zonnepanelen van A-merken, deze wor-
den zowel naproductie als vóór installatie uit-
gebreid getest en onderworpen aan verschil-
lende kwaliteitscontroles voordat zij geplaatst 
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mogen worden. Ook is het belangrijk dat jouw 
leverancier bereikbaar is als je beroep wil 
doen op de garantie. Om de jarenlange garan-
tie te waarborgen hebben wij garantieafspra-
ken met fabrikanten. Hierdoor ben je in de 
toekomst altijd verzekerd dat je beroep kunt 
doen op de garantie.

Zonnepanelen 10 jaar fabrieksgarantie en 25 jaar vermogensgarantie

5 jaar fabrieksgarantie

20 jaar fabrieksgarantie

3 jaar garantie

Omvormer

Draagconstructie

Installatie



Richting van het dak
Daken met de richting naar het zuiden zijn het 
meest optimaal. Ook andere richting zijn
geschikt maar leveren iets minder op.
Zonnepanelen voor daken gericht naar het 
noorden zijn niet nuttig. Schuine daken moet 
een hellingshoek hebben tussen 20 en 60
graden. Een hellingshoek van 36 graden is het 
meest optimaal. Ook op een platdak zijn de 
zonnepanelen zeer geschikt, hiervoor hebben 
we consoles - een constructie met bakken - 
om de gewenste helling te creëren. Met een 
platdak behaal je altijd maximaal rendement. 

Ruimte op het dak 
Een zonnepaneel heeft gemiddeld een opper-
vlakte van 1,5 m2. Reken bij een plat dak op 2,5 
m2 per zonnepaneel, omdat de zonnepanelen 
dan schuin rechtop staan. Dit vraagt om extra 
ruimte om te voorkomen dat de zonnepane-
len elkaar overschaduwen. Houd rekening met 
voldoende ventilatieruimte rondom zonnepa-
nelen en de omvormer, zodat die hun warmte 
kwijt kunnen. Een hogere temperatuur
betekent een lagere elektriciteitsopbrengst.

Een geschikt dak wordt niet overschaduwd 
zijn door bijvoorbeeld hoge gebouwen of 
bomen. Dat beperkt het directe zonlicht
op het zonnepaneel, waardoor er minder 
rendement wordt behaald. 

2. Kunnen zonnepanelen op ieder dak?

Zonnepanelen zijn geschikt voor bijna alle
daken. Om te bepalen of een dak geschikt is 
houden we rekening met het soort dak, de 
dakligging, dakhelling en ruimte op het dak.

Soort dak
Ook kunnen ze geplaatst worden op de gevel 
of als zonneluifel. De opbrengst is echter wel 
zo’n 25% lager. 
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Zonnepanelen
kunnen op alle
daken worden

geplaatst, zowel op 
een plat dak als op 
een schuindak met 
dakpannen, leisteen 

of golfplaten. 



3. Hebben zonnepanelen onderhoud nodig?

Zonnepanelen zijn nagenoeg onderhoudsvrij. 
De zonnepanelen zijn voorzien van een
vuilafstotende coati ng en door de hellings-
hoek wordt vuil bij een regenbui gemakkelijk 
weggespoeld. Mocht je ze toch willen
afspoelen, dan kan dit met een tuinslang.
Gebruik absoluut geen hogedrukreiniger. 
Hierdoor beschadig je de zonnepanelen.
Wel vragen de zonnepanelen om technische
onderhoud. Zo ben je ervan verzekerd dat
de installati e opti maal blijft  functi oneren.
Wij bieden voor de onderhoud speciale
onderhoudscontracten aan.

Wij raden aan om 
1 keer per jaar een 
afspraak te maken 

voor controle van de 
bekabeling, panelen 

en omvormer.
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Gespecialiseerde zonnepanelen-
verzekeringen
In samenwerken met Solar Insurance bieden 
we een verzekering tegen productieverlies, 
schade en diefstal. Solar Insurance is een
internationaal werkend onafhankelijke as-
surantieadviseur gespecialiseerd in het ver-
zekeren van zonne-energie installaties. De 
Solar Insurance verzekert zowel installaties op 
daken bij particulieren en bedrijven alsmede 
professionele zonne-energie parken, in Ne-
derland en in het buitenland. 

4. Moet ik mijn zonnepanelen extra verzekeren?

Zonnepanelen worden blootgesteld aan 
verschillende omgevingsinvloeden. Schade 
kan niet altijd worden voorkomen. Daarom 
is het raadzaam om uw zonnepanelen goed 
te verzekeren. Er zijn verschillende verzeke-
ringen die schade aan of door zonnepanelen 
dekken: zoals de opstalverzekering, aanspra-
kelijkheidsverzekering of een gespecialiseerde 
zonnepanelen verzekeringen.

Opstalverzekering voor zonnepanelen
Om in aanmerking te komen voor deze verze-
kering moet je de verzekeraar op de hoogte 
worden stellen dat je zonnepanelen hebt ge-
plaatst. Daarnaast moet de verzekerde waar-
de van het gebouw (de opstal) moet opnieuw 
worden vastgesteld, omdat zonnepanelen de 
waarde van het gebouw verhogen. Je be-
taalt dan ook een hogere premie. Als je de 
verzekering niet informeert, zal verzekeraar 
geen schadevergoeding uit te keren. Het is 
raadzaam om bij je verzekeraar te informeren 
tegen welke schade je verzekerd bent. Meest-
al wordt schade door brand, onweer, hagel, 
water en bliksem gedekt.
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In samenwerken 
met Solar Insurance 

bieden we een
verzekering tegen 
productieverlies, 

schade en diefstal. 



Wanneer je gebruik maakt 
van onze montageservice 

ben je verzekerd voor 
eventuele schade Wanneer 
je gebruik maakt van onze 

montageservice ben je 
verzekerd voor eventuele 

schade
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Aansprakelijkheidsverzekering voor
zonnepanelen
Als beheerder van de zonnepanelen ben je 
aansprakelijk als de zonnepanelen schade aan 
derden veroorzaken. Met een aansprakelijk-
heidsverzekering kun je je hiervoor verzeke-
ren.  Wanneer bijvoorbeeld een zonnepaneel 
van het dak valt en auto’s beschadigt of men-
sen verwond, wordt deze schade gedekt door 
een aansprakelijkheidsverzekering.
Als je zelf de panelen monteert is het raad-
zaam om de verzekering vóór de montage te
regelen, omdat de schade ook bij de montage 
kan optreden. Als je zowel huiseigenaar als

exploitant bent van de installati e dan kan het
systeem ondergebracht worden binnen de 
bestaande opstal- en aansprakelijkheidsverze-
kering. Als je een systeem op het dak van een 
derde wilt exploiteren, informeer dan naar uw 
aansprakelijkheid bij je verzekeraar.



5. Wat is de terug verdien-tijd?

Bijna ieder dak kan veranderen in een
zonnestroom centrale en zo genieten en
profi teren van de grati s energie van de zon.
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De terug-ver-
dien-tijd van een 
zonnepaneel is 

zo’n zes jaar. Dat 
betekent dat je 

daarna nog ruim 
20 jaar gratis ener-

gie opwekt. 



Lokale subsidie zonnepanelen 2016
Vanuit gemeentes en provincies zijn er diver-
se subsidiemogelijkheden op zonnepanelen in 
2016. Zo zijn er mogelijkheden voor financie-
ringen met zeer lage rentes of bijdragen tot € 
500,-. Ook kun je rentekortingen ontvangen 
als je je energielabel van je woning verbetert. 
Indien asbest op het dak ligt en je dit verwij-
derd om zonnepanelen te plaatsen, zijn er vaak 
lokale mogelijkheden voor subsidie. Weten 
welke lokale subsidie je op zonnepanelen kunt 
krijgen, kijk opwww.energiesubsidiewijzer.nl.

EnergieBespaarlening
Ook kun je in 2016 profiteren van een lening 
met een zeer lage rente bij de aanschaf van 
zonnepanelen. Een voorwaarde is dat de le-
ning ook voor andere duurzaamheidsmaatre-
gelen moet worden wordt gebruikt., denk aan 
isolatie, HR-beglazing, CV-ketel. 75% van de 
lening mag gebruikt worden voor zonepane-
len. 

6. Welke subsidiemogelijkheden en financhieringsopties 
zijn er?

Er zijn diverse subsidie en financieringsmoge-
lijkheden. De mogelijkheden zijn voor parti-
culiere gebruikers en zakelijke gebruikers ver-
schillend.

Voor particulieren:
BTW teruggave zonnepanelen
Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven bij
de Kamer van Koophandel. Je kunt de BTW
teruggave in drie stappen regelen:

      

Als particulier wordt 
je als ondernemerbe-
schouwd wanneer je 

stroom levert. Daarom 
kan alle BTW na aan-
schaf worden terug-

gevorderd.

2
3

1
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Vul het formulier ‘Opgaaf startende on-
dernemer’ van de belastingdienst in.

Je ontvangst bevestiging van de
belastingdienst.

Aangifte doen van BTW.



Voor zakelijke gebruikers:
Voor de zakelijke gebruiker zijn er in 2016 
meerdere subsidiemogelijkheden op zonnepa-
nelen. In de meeste gevallen gaat het hierbij 
om extra fiscale aftrek op de inkomstenbelas-
ting of vennootschapsbelasting. Het gaat om 
de volgende regelingen:

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
In Nederland hanteert men de investeringsaf-
trek. Voor zonnepanelen kan hiervoor de KIA 
worden toegepast. Onderstaande tabel geeft 
aan wat de hoogte van de fiscale aftrek is bij 
een investering voor 2016:

aan vennootschapsbelasting besparen. Een 
maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs wel 
30% besparen.
Ook asbestvervanging biedt voordelen bij deze 
subsidie. Hierdoor kan 75% van het aankoop-
bedrag van de panelen vrij worden afgeschre-
ven. Voorwaarde is wel dat de asbestvervan-
ging en plaatsing van zonnepanelen binnen 3 
maanden moet worden uitgevoerd. Het hoeft 
niet om hetzelfde dak te gaan, maar de gebou-
wen moeten wel op dezelfde WOZ-beschik-
king vermeld staan. Daarnaast moeten de kos-
ten voor de vervanging van asbest hoger zijn 
dan 2.500 euro.

Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan een 
belastingbesparing van gemiddeld 12% reali-
seren. Een BV kan een belastingbesparing van 
gemiddeld 6% realiseren. 

Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Om in aanmerking te komen voor de ener-
gie-investeringsaftrek moet de capaciteit mi-
nimaal 25 kW zijn (circa 100 zonnepanelen). 
Het aantal kW boven de 25 wordt voor per kW 
gemaximeerd op 1.200 euro. Een investering 
in 40 kW zonnepanelen biedt dus 15 x 1.200 
euro, ofwel 18.000 euro aftrek. Een BV kan 
ongeveer 11,6 tot 14,5 % van de investering 
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Investering

Tot 2.300

Tussen 2.301 en 56.024

Tussen 56.024 en 103.748

Kleinschadigheidsinvesteringsaftrek

0

28%

15.687
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Milieu Investeringsaft rek (MIA) en
willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Zakelijke gebruikers met een asbest dak
komen in aanmerking voor de  Milieu
Investeringsaft rek (MIA) en Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). 
De MIA bedraagt 36% fi scale aft rek, de MIA 
zelfs 75%. Hierbij moet wel voldaan worden 
aan bepaalde eisen. Hiervoor moet je voldoen 
aan de volgende voorwaarden:

Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
De investering moet betrekking hebben op 
aanschaf- en voortbrengingskosten van het 
bedrijfsmiddel. Voor de MIA moet het bedrag 

aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 
per bedrijfsmiddel zijn. Je kunt voor hetzelfde 
bedrijfsmiddel geen energie-investerings-
aft rek én milieu-investeringsaft rek tegelijk 
krijgen.

SDE+-subsidie zonnepanelen 2016
De SDE+-subsidie geldt voor voor de grote 
projecten. Bij installati es vanaf 15kWP kom 
je in aanmerking. Dit zijn ongeveer 60 zonne-
panelen. Daarnaast moet de installati es moet 
zijn op zogenaamde grootverbruiksaanslui-
ti ng. Dit houdt in dat de meterkast gezekerd 
moet zijn met meer dan 3 x 80 Ampère. De 
subsidie die wordt uitgekeerd is een jaarlijkse 
bijdrage over een periode van meerdere jaren. 



De zonnepaneel wordt op een dak
geplaatst;

Het paneel vormt een geheel met de 
installatie voor het opslaan van het water 
respectievelijk het opwekken van elektri-
citeit. Als dat niet het geval is, dan moet 
die installatie binnen in het betreffende 
gebouw worden geplaatst;

In de meeste gevallen heb je geen omge-
vingsvergunning (v/h bouwvergunning) 
nodig. Om er zeker van te zijn dat je geen 
omgevingsvergunning nodig hebt moet je 
voldoen aan de volgende voorwaarden.

Als de zonnepaneel op een schuin dak 
geplaatst wordt, dan:
-mag het paneel niet uitsteken en dus 
aan alle kanten binnen het vlak van het 
dak moet blijven,
-moet de zonnepaneel in of direct op het 
dakvlak worden geplaatst,
-moet de hellingshoek van de het zonne-
paneel hetzelfde moet zijn als die van het 
dakvlak waarop het staat.

Komt de zonnecollector of het zonnepa-
neel op een plat dak, dan geldt dat de
collector of het paneel ten minste net zo 
ver verwijderd moet blijven van de
dakrand als de collector of het paneel 
hoog is. Is het hoogste punt van de col-
lector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan 
moet de afstand tot de dakrand(en) ook 
minimaal 50 centimeter zijn.

De panelen of collector worden niet ge-
plaatst in een beschermd stads- of dorps-
gezicht.

7. Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor
zonnepanelen?
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 De gemeente beoordeelt je aanvraag 
 op basis van de planologische regels 
uit onder meer het bestemmingsplan, de ste-
denbouwkundige voorschriften uit de bouw-
verordening en de criteria uit de welstands-
nota. Verder wordt het plan wordt getoetst 
aan de technische eisen uit het Bouwbesluit 
(brandveiligheid, ventilatie, etc.).

 De gemeente laat je binnen acht 
 weken weten of je wel of niet een om-
gevingsvergunning krijgt. De tijd die je nodig 
hebt om jouw aanvraag compleet te maken 
(zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de 
gemeente opgeteld. Heb je bijvoorbeeld twee 
weken nodig om extra stukken aan te leveren 
dan wordt de termijn voor een omgevingsver-
gunning (acht plus twee =) tien weken.

Hoe vraag je een omgevingsvergunning aan?

 Je dient je aanvraag voor het bouw
 plan in bij de gemeente op een stan-
daardformulier volgens de standaard indie-
ningsvereisten. Je kunt deze digitaal indienen 
op www.omgevingsloket.nl of op de website 
van je gemeente.  Op Omgevingsloket online 
vind je ook welke gegevens je moet aanleve-
ren voor het indienen van je aanvraag.

 Als blijkt dat er nog stukken ontbreken 
 bij je aanvraag, zal de gemeente schrif-
telijk laten weten binnen welk termijn je de 
ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

2

3

4

1
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8. Werken zonnepanelen ook bij een slechte zomer?

Zonnepanelen leveren het meest op bij fel 
zonlicht, maar werken ook als het bewolkt is. 
Als het buiten licht is, vangen de zonnepane-
len zonlicht op en produceren dus energie. Bij 
een minder goede zomer hoef je dus niet bang 
te zijn dat de zonnepanelen niet werken. Over 
een periode van tientallen jaren zijn deze af-
wijkingen te verwaarlozen. Dus ook in Neder-
land kan dus veel bespaard worden met een 
investering in zonnepanelen.
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Het voor- en na-
jaar leveren soms 

ook verrassend veel 
zonneenergie. 



http://www.energieleveranciers.nl/zonnepanelen/
terugleververgoeding-zonnepanelen
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Als je meer stroom opwekt dan dat je gebruikt 
kun je stroom terugverkopen aan je energie-
bedrijf. De vergoeding die hiervoor staat ver-
schilt per energiebedrijf, maar meestal is deze 
vergoeding gelijk aan het op dat moment gel-
dende kaleleveringstarief conform je contract. 
Een overzicht van de vergoedingen per ener-
gie bedrijf vind je op de link hieronder. Om 
energie te mogen terugverkopen moet je je 
energiebedrijf op de hoogte stellen dat je wil 

beginnen met teruglevering van energie. Hier-
voor is geen nieuw contract nodig, maar veel 
leveranciers hebben wel speciale regeling. 
Laat ook via energieleveren.nl aan de Netbe-
heerder weten dat je energie gaat terugleve-
ren. De netbeheerder registreert alle norma-
le en terugleveraansluitingen. Door je aan te 
melden kan de Netbeheerder noodzakelijke 
wijzigingen doorvoeren in het net.

9. Kan ik zonne-energie ook terugverkopen aan het
energiebedrijf?



Noot: wetgeving en subsidieregels wijzigen voortdurend. Hoewel Sunforce heeft haar best gedaan om een zo accuraat mogelijk

document te maken, kunt u geen rechten ontlenen aan dit document.

Wist je dat?

... de aarde bijna 110 keer in de zon past? De 
diameter van de Zon is bijna 1,4 miljoen km. 
De diameter van de Aarde is bijna 13.000 km.

... de sterren aan de hemel veel groter zijn dan 
de zon? De zon lijkt heel groot in vergelijking 
met de andere sterren aan de hemel, omdat de 
zon veel dichter bij de aarde staat. De diame-
ter van de sterren zijn soms wel meer dan 40 
miljoen km.

... de zon een enorme bron van energie is: 3,8 x 
1026 Watt (W) op precies te zijn. Om dat even 
in perspectief te plaatsen: dat zijn 10 miljoen 
vaten olie per seconde per wereldburger.

... de wolken slechts 40% van de zon tegen 
houden de zon zich bevindt zich op een af-
stand van bijna 150 miljoen km (150.000.000 
km) van de aarde? Toch doet een zonnestraal 
er zo’n minuut of 8 over om jou te bereiken.

... de zon al 4,5 miljard jaar schijnt?
de zon waarschijnlijk dooft over 5 miljard jaar?
het in de kern van de zon het zo’n 15 miljoen 
graden Celsius? Op de oppervlakte is de zon 
zo’n 6000 graden Celsius.

10. Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig voor mijn gezin?

Ga uit van zo’n 16 zonnepanelen. Een huis-
houden met een gemiddeld energieverbruik 
heeft zo’n 3.500 kWh zonnestroom nodig. 
Hiervoor heb je een zonnepaneel die onge-
veer 4120 Wattpiek opbrengen. Gemiddeld 
brengen zonnepanelen in Nederland namelijk 
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0,85 kWh per Wattpiek (Wp) op. De hoeveel-
heid Wattpiek die een paneel levert, hangt af 
van het type en merk. Gemiddeld ligt dit rond 
de 250 Wp per paneel. Dat betekent dat je re-
kening moet houden met de aanschaf van 16 
zonnepanelen.



Over Sunforce Contact

Uniek in Nederland, met meer dan 10 jaar 
ervaring en een 24-uurs service orgaan is 
Sunforce acti ef op de Nederlandse markt 
voor net-gekoppelde zonnestroom systemen.
Bij deze systemen wordt de geleverde
elektrische zonne-energie door middel
van een omvormer aan het bestaande 
220/380 Volt elektriciteitsnet gekoppeld.

Sunforce biedt totaaloplossingen voor
schone energie bij zowel parti culieren als
bedrijven. Ecologisch, economisch en
volledig afgestemd op uw budget en situati e.

Wij streven alti jd naar de beste prijs/kwali-
teitsverhouding en zorgen ervoor dat voor 
elke klant een systeem wordt samengesteld 
dat zowel technisch en economisch het beste 
rendement behaald, waarbij we alti jd reke-
ning houden met uw wensen en behoeft en.
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0299 396072

info@sunforce.nl

ww.sunforce.nl

Ambachtsweg 13,
1474 HV Oosthuizen


