
Alles wat je moet weten over:

Zonnepanelen



Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak om hun woning van zelf opgewekte 

elektriciteit te voorzien. Maar hoe weet je of zonnepanelen voor jouw woning geschikt zijn? En 

wat kost een zonne-energiesysteem eigenlijk en wat levert het op? Dit Ebook geeft je antwoord 

op enkele veel gestelde vragen over zonnepanelen. Het plaatsen  van zonnepanelen doe je niet 

iedere week. Lees jezelf daarom goed in en kies altijd voor een betrouwbaar bedrijf dat de 

uitvoering verzorgt.
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Doe de HuisScan!

Doe de HuisScan op www.greenhome.nl 
en krijg snel en gratis een indicatie of jouw 
huis geschikt is voor spouwmuurisolatie.



Is je dak geschikt voor zonnepanelen?
Zonnepanelen leveren de meeste energie op wanneer ze richting oost, zuidoost, zuid, zuidwest 

of west zijn geplaatst. De ideale hellingshoek is 35°. 

Zonnepanelen met een helling tussen de 20° en 60° leveren nagenoeg hetzelfde rendement op. 

Een oriëntatie richting noorden, noordoosten en noordwesten is af te raden. Platte daken zijn ook 

geschikt. Met stellages waarop de panelen bevestigd worden kan een ideale hoek en helling worden 

gekozen. 

Zonnepanelen plaatsen op een plat en schuin dak
Zonnepanelen op een schuin dak

Bij een schuin dak worden de panelen op een rails gemonteerd, die vervolgens aan het dak 

of de dakpannen wordt bevestigd. De zonnepanelen leveren optimaal energie als ze richting 

het zuiden zijn geplaatst onder een hellingshoek van 36 graden. Echter, als je een dak hebt dat 

ruwweg tussen het zuidoosten en zuidwesten staat en een helling heeft van 20 tot 60 graden 

krijg je ongeveer hetzelfde rendement.

Zonnepanelen op een plat dak

Op een plat dak worden de panelen doorgaans onder een bepaalde hoek geplaatst voor een 

optimaal rendement. De panelen kunnen aan het dak worden bevestigd met schroeven of 

ze kunnen los op het dak worden geplaatst. In dat geval worden ze verzwaard met ballast 

(stenen of grind). De zonnepanelen worden altijd op een bepaalde afstand van de dakrand 

geplaatst omdat daar sterke windvlagen kunnen voorkomen.

Hoe werken zonnepanelen eigenlijk? 
Zonnepanelen bestaan uit veel zonnecellen die (meestal) bestaan uit laagjes silicium. Wanneer de 

zon hierop schijnt ontstaat er een elektrische spanning in de zonnecel. Dit staat ook wel bekend als 

een fotovoltaïsche reactie. Daarom worden zonnepanelen ook wel PV-panelen genoemd. Door alle 

zonnecellen in een paneel, die aan elkaar gekoppeld zijn, gaat vervolgens stroom lopen.  



Zonnepanelen in bijzondere situaties

Monument / Beschermd stadsgezicht

Zonnepanelen plaatsen mag niet altijd. Je hebt in sommige gevallen een vergunning 

nodig. Zie omgevingsloket.nl voor meer informatie.

Rieten dak

Zonnepanelen plaatsen is mogelijk. In een bestaand dak is dit wel een tijdrovende (en 

duurdere) klus vergeleken met zonnepanelen plaatsen op standaard daken.

Dak niet op het zuiden

Geen probleem. Een dak gelegen tussen het zuidoosten en zuidwesten met een helling 

tussen de 200 en 600 graden levert nagenoeg hetzelfde rendement op. Een oriëntatie 

richting noorden, noordoosten en noordwesten is echter af te raden.

Geen plek op het dak maar wel in de tuin

Geen plek voor zonnepanelen op je dak maar wel in de tuin? Dat kan prima. Er zijn wel 

enkele voorwaarden:

 1. De constructie voor de zonnepanelen is niet hoger dan 5 meter.

 2. Je voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan van jouw woning.

Lees alle richtlijnen op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/zonnecollectoren-en-

zonnepanelen

Woon je in een monumentaal pand of in een beschermd dorps- of stadsgezicht? 

Dan kan het zijn dat je wel een omgevingsvergunning nodig hebt. Vraag dit na bij jouw 

gemeente of kijk op: 

www.omgevingsloket.nl.



Wat doet een omvormer?
Een belangrijk onderdeel van een zonnepanelen systeem is de zogenaamde omvormer. Een 

omvormer zet de gelijkstroom die de zonnepanelen produceren om in wisselstroom, die 

vervolgens uit het stopcontact komt. 

Een omvormer is essentieel bij het aansluiten van een zonnestroomsysteem op het elektriciteitsnet. 

Het vormt het hart van het systeem en speelt een belangrijke rol bij de opbrengst van de zonnepanelen. 

Heb je last van schaduw op je dak? 

Daar zijn oplossingen voor.

Valt er gedurende de dag schaduw op een deel van het dak? Normaal gesproken worden alle panelen 

in een serie aangesloten op de omvormer. Vergelijkbaar met oude kerstboom verlichting. Met een 

zonne-energiesysteem met serieaansluiting veroorzaakt het ‘schaduwpaneel’ een verlaging in de 

opbrengst van het hele systeem. Zonde natuurlijk! Gelukkig zijn er oplossingen. Je kan kiezen voor 

een micro-omvormer of omvormers met power optimizers. 

Met micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormer. Hierdoor vindt de omzetting van gelijk- 

naar wisselstroom per paneel plaats. Het paneel in de schaduw heeft geen effect op de opbrengst 

van de overige panelen. 

Power optimizers maken van de serieschakeling een parallelle schakeling. Op elk zonnepaneel wordt 

dan een power optimizer geplaatst. De power optimizer is een klein kastje die ervoor zorgt dat het 

paneel altijd optimaal rendeert. De power optimizers worden gekoppeld aan een speciale omvormer. 

Deze omvormer laat namelijk de opbrengst per paneel zien in plaats van het hele systeem. 

Leien dak

Op een leien dak is het mogelijk om zonnepanelen te leggen, mits de dakbedekking van 

kunststof of ander materiaal is dan natuurlijk leisteen. Heb je een leien dak van echt 

natuursteen dan is het moeilijk om de zonnepanelen te leggen zonder de leistenen te 

beschadigen of ze van het dak af te halen. De klus valt vaak duurder uit en de meeste 

installateurs zijn bang voor schade aan het dak.



Beide oplossingen optimaliseren de opbrengst per paneel. Het effect van schaduw op een deel van 

de zonnepanelen is daardoor minder groot. Je panelen behalen een optimale opbrengst. Een ander 

voordeel is dat je met deze technieken kan bijhouden wat een los paneel oplevert. Ook huiseigenaren 

met een dak zonder schaduw kiezen daarom vaak voor deze oplossingen.

Voor- en nadelen van zonnepanelen
Voordat je besluit om zonnepanelen aan te schaffen is het belangrijk om goed de voor- en 

nadelen op een rijtje te zetten. Lees hieronder de belangrijkste voor- en nadelen:

 Voordelen

+ Wek zelf je energie op

+ Fors lagere energierekening

+ Lagere CO2 uitstoot

+ Aantrekkelijk financieel rendement

+ Hogere woningwaarde

 Nadelen

- Niet iedereen vindt zonnepanelen mooi 

- Onzekerheid over de salderingsregeling na 2023 

(zie pagina 7 voor uitleg salderen)

Heb je een vergunning nodig voor zonnepanelen?
In vrijwel alle gevallen geldt dat je geen vergunning nodig hebt voor zonnepanelen tenzij je in 

een monument of beschermd dorps- dan wel stadsgezicht woont.

Aangezien zonnepanelen en zonneboilers wel zichtbaar zijn van buitenaf zijn er enkele voorwaarden 

gesteld aan de plaatsing. In het kort komen deze op het volgende neer. Je mag zonnepanelen 

plaatsen indien je:

• de zonnepanelen op je dak plaatst;

• de zonnepanelen bij een schuin dak parallel aan het dak, binnen het dakvlak en in- of direct op 

het dakvlak plaatst;

• de zonnepanelen bij een plat dak niet dichter bij de dakrand plaatst dan dat de panelen in de 

hoogte opgesteld staan (+/- 50 cm).



Kosten en opbrengsten van zonnepanelen
Gemiddeld genomen kan je van de volgende prijzen uitgaan (incl. btw):

De prijs van zonnepanelen is opgebouwd uit de volgende componenten: 

•  het aanschaffen van de zonnepanelen zelf (50%)

•  de aanschaf van een omvormer (20%)

•  de kosten van het montagesysteem en de kabels (10%)

•  de kosten van het advies en installatie (20%)

De uiteindelijke prijs die je betaalt is afhankelijk van het aantal zonnepanelen en het type omvormer 

dat je aanschaft en de kwaliteit waar je voor kiest.

Hoeveel energie wekken zonnepanelen op?
Met 1 zonnepaneel van 275 Wattpiek wek je 250 kWh per jaar op. Uitgaande van €0,20 per kWh 

bespaar je met 1 zonnepaneel jaarlijks €50 (250 * €0,20). Met een systeem van 10 zonnepanelen 

bespaar je op jaarbasis dus al snel €500.

Zonnepanelen die nu veel worden verkocht (2017) hebben gemiddeld genomen een vermogen 

van 275 Wattpiek. Wattpiek(Wp) is de meeteenheid die gebruikt wordt om het vermogen van 

zonnepanelen aan te geven. Over het algemeen geldt dat onder Nederlandse weersomstandigheden 

1 Wattpiek (Wp) een opbrengst heeft van circa 0,9 kWh per jaar. Een gemiddeld zonnepaneel levert 

daarmee op jaarbasis zo’n 250 kWh op (275 * 0,9). De ligging van het paneel is wel belangrijk, maar 

voor de meeste daken is dit ongeveer waar je op kan rekenen. Indien de prijzen van elektriciteit 

verder stijgen, zal de jaarlijkse besparing alleen maar groter worden. 

Aantal panelen   Richtprijs (incl. BTW)  Opgewekte energie Jaarlijkse besparing

6   €2.800           1.500 kWh   €285

9   €3.500           2.250 kWh   €428

12   €4.500           3.000 kWh   €570

15   €5.500           3.750 kWh   €713



Hoeveel zonnepanelen heb je nodig? 
Onderstaande tabel laat zien wat het gemiddelde energieverbruik is per aantal personen in het 

huishouden. In de meest rechterkolom zie je hoeveel zonnepanelen je moet plaatsen om 100% van 

je energieverbruik met zonnepanelen op te wekken.  

Personen in huishouden  Gem. gebruik per jaar Panelen om 100% duurzaam op wekken

  1   2.405 kWh        10

  2   3.533 kWh        14

  3   4.114 kWh        16

  4   4.733 kWh        19

  5   5.337 kWh        21

  6   5.930 kWh        24

Wat houdt de salderingsregeling in?
Op het moment dat je elektriciteit opwekt maar thuis niet direct verbruikt, lever je stroom aan het 

elektriciteitsnet. Deze teruglevering van energie wordt weggestreept tegen de elektriciteit die je op 

een ander moment weer afneemt van het elektriciteitsnet. Dit noemen we salderen. Salderen is in 

feite dus een administratieve handeling. Aan het einde van het jaar betaal je de energieleverancier 

dus voor het netto saldo van verbruik minus opgewekte elektriciteit. Deze regeling bestaat in ieder 

geval tot en met 2020. 

Een rekenvoorbeeld:

 Het elektriciteitsverbruik in je woning is op jaarbasis 3.500 kWh

 Met je zonnepanelen wek je 2.000 kWh op.

Je betaalt dan 3.500 – 2.000 = 1.500 kWh aan het energiebedrijf. 



Welk typen zonnepanelen zijn er?
Zonnecellen worden veelal gemaakt van de stof silicium. Het verschil in productieproces bepaalt 

het verschil tussen de soorten zonnepanelen: monokristallijn of polykristallijn. Daarnaast zijn er ook 

dunne film panelen, die worden van ander materiaal gemaakt worden. 

Een overzicht van de 3 belangrijkste soorten zonnepanelen vind je hieronder:

Monokristallijn zonnepanelen

Monokristallijn zonnepanelen hebben een zwarte kleur en zijn opgebouwd uit veel 

kleine vierkantjes. De structuur van de verwerkte silicium bestaat uit verschillende 

kristallen die allemaal netjes naast elkaar zijn aangebracht. 

Monokristallijn zonnepanelen hebben relatief veel vermogen. Daarom is dit type 

vooral aan te raden bij kleine daken. Daarnaast kiezen de meeste consumenten in 

Nederland (zo’n 80%) voor dit paneel omdat ze het zwarte uiterlijk mooi vinden.

Polykristallijn zonnepanelen

Polykristallijn zonnepanelen hebben een blauwe kleur. De structuur bestaat uit 

allemaal kristallen van verschillende grootte. Hierdoor is het productieproces minder 

intensief dan bij monokristallijn zonnepanelen. 

De panelen zijn daardoor over het algemeen iets goedkoper. Omdat zonnepanelen 

op platte daken vaak niet of nauwelijks zichtbaar zijn, worden ze veel op platte daken 

toegepast.

Wist je dat..

woningen met energielabel A leveren gemiddeld 10% meer op bij verkoop dan een 

verder identieke woningen met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit 

van Tilburg in samenwerking met de Universiteit Maastricht uit 2015.

A



Dunne film zonnepanelen

Een ander soort zonnepaneel is de zogenaamde dunne film zonnepaneel. Deze 

panelen hebben een strak zwart uiterlijk. Per vierkante meter dakoppervlak wekken 

dunne film panelen wel minder energie op. Daarnaast kan niet zomaar elke omvormer 

worden aangesloten, omdat het maximale voltage bij dunne film panelen hoger ligt 

dan bij kristallijne panelen.  

Solar Frontier, het meest toegepaste dunne film paneel in Nederland, is inmiddels 

terug getrokken uit de Europese markt vanwege financiële redenen. Daarom worden 

er nauwelijks meer dunne film panelen geïnstalleerd.

Do’s & Don’ts bij zonnepanelen
We zeiden het eerder al: je koopt zonnepanelen niet iedere week. Met onderstaande Do’s en 

Don’ts voorkom je een miskoop.

 

   Do’s

Kijk eerst of je kan isoleren

Veel mensen worden enthousiast van de gedachte hun eigen energie op te wekken. Begrijpelijk, 

want dat is natuurlijk ook mooi. Toch is het slim om eerst te kijken naar wat je kan doen om energie 

te besparen. Woningisolatie is een slimme manier om fors te besparen op je energierekening. 

Vloer-, spouwmuur- en/of dakisolatie leveren een aantrekkelijk (en vrijwel altijd hoger) financieel 

rendement vergeleken met zonnepanelen. Kortom: kijk eerst wat je kan besparen en ga het resterende 

energieverbruik vervolgens zo duurzaam mogelijk opwekken.

Wist je dat..

zonnepanelen ook een zeer positief effect hebben op het milieu. Natuurlijk kost 

het energie om zonnepanelen te produceren en dat zorgt voor CO2 uitstoot. 

Deze milieubelasting wordt echter al in de eerste 2 jaar gecompenseerd door de 

verminderde CO2 uitstoot die de zonnepanelen je bezorgen. Uiteindelijk hebben 

zonnepanelen dus een zeer positief effect op het milieu! 



Check certificaten en keurmerken

Er zijn helaas aardig wat ‘cowboys’ in de markt. Zonnepanelen moeten minimaal 25 jaar mee gaan. 

Het is daarom belangrijk dat de installatie wordt uitgevoerd door een betrouwbare partij. De meest 

eenvoudige methode is om te kijken of een installateur gecertificeerd is. Belangrijkste keurmerken 

en certificaten voor een zonnestroom installatie zijn: Zonnekeur, KvINL en Sterkin. Een gecertificeerd 

bedrijf levert overigens niet gegarandeerd ook een goed product. Maar het bedrijf heeft in elk geval 

geïnvesteerd in de benodigde kennis en kunde. Dit zijn GreenHome Garantie bedrijven en zijn op het 

GreenHome platform te herkennen aan het garantie logo.

Beslis eerst of je volledig in je eigen energieverbruik wilt voorzien.

Of dat mogelijk is, hangt af van de grootte van je dak. Is je dak groot genoeg, dan is het de investering 

waard om genoeg panelen te laten plaatsen om je totale elektraverbruik te dekken. Kijk daarbij goed 

naar je situatie nu en in de (nabije) toekomst. Als je kinderen bijvoorbeeld op kamers gaan wonen of 

je bent van plan om binnenkort een elektrische auto aan te schaffen zal je energiegebruik veranderen. 

Houd daar rekening mee, anders kan het voorkomen dat je te veel of te weinig panelen op je dak 

hebt liggen. Houd eventueel ook al rekening met een duurzame variant op de gasgestookte ketel: 

de warmtepomp. Die zal elektra gaan verbruiken in plaats van gas. Kortom, heb je toekomstplannen 

voor een energieneutrale woning, dan kan je beter nu direct wat extra panelen neerleggen. 

 

   Don’ts

Opzoek naar de (aller)laagste prijs

Zonnepanelen zijn natuurlijk een flinke investering. Maar pas op met zoeken naar de allergoedkoopste 

oplossing. Uiteindelijk dienen de zonnepanelen 25 jaar mee te gaan. Een kwalitatief goede installatie 

van de zonnepanelen is daarom essentieel om er zeker van te zijn dat je ook op de lange termijn 

profiteert van je zonnepanelen. Verreweg de belangrijkste keuze die je moet maken is de keuze 

van de juiste leverancier. Meer dan 50% van de kwaliteit van de installatie hangt af van hoe het 

systeem uitgedacht en gemonteerd is. Een goede leverancier werkt bovendien ook vaak met goede 

materialen.

Geen rekening houden met een mogelijke renovatie van je dak

Zonnepanelen en bevestigingsmaterialen wegen niet veel, maar het dak moet wel flink wat jaren 



mee kunnen gaan. Als het door rot of andere pijnpunten over een aantal jaar al aan vervanging toe 

is, kun je beter eerst je dak renoveren en isoleren. 

Onderzoeken daarnaast of er schaduw op je dak valt. Jouw dak moet de potentie bieden om genoeg 

stroom op te wekken. Als de zon maar gedurende een paar uur per dag op het dak schijnt dan is dit 

van grote invloed op de opbrengst van je panelen. Denk dan bijvoorbeeld aan overhangende takken 

of een ander gebouw. Ook de oriëntatie van de panelen is belangrijk. Idealiter is die richting het 

zuiden, maar een afwijking naar oost of west is ook goed. Noord, noordwest en oostwest worden 

afgeraden.

Maar bij 1 installateur een offerte opvragen

Wij raden altijd aan om bij minimaal 2 installateurs een offerte op te vragen. Zo heb je altijd 

vergelijkingsmateriaal. Maak een keuze niet alleen op basis van de prijs maar ook op het gevoel 

dat de partijen je geven. Vlak je instinct nooit uit, ook al heb je misschien niet veel verstand van de 

techniek.

Per se zonnepanelen of een omvormer kiezen die niet uit Azië komt.

Er doen veel fabels de ronde over zonnepanelen en omvormers die in “China” geproduceerd 

worden. Een vaak gehoord verhaal is dat de productietechniek inferieur is ten op zichte van 

Europa of de Verenigde Staten. Dit is niet waar. De meeste testen (duurzame productie, opbrengst, 

klimaatbestendigheid etc.) wijzen uit dat er ook Aziatische merken zijn die tot de beste van de wereld 

horen. Staar je dus niet blind op de productielocatie en land van herkomst.

Altijd zekerheid met de GreenHome Garantie!

Als er iets mis gaat bij het uitvoeren van je klus, dan baal je. Met de GreenHome Garantie 
voorkom je dit probleem: als er iets mis gaat zorgen wij er voor dat de klus alsnog netjes wordt 
afgerond door een (andere) betrouwbare vakspecialist.

Voorkom problemen met de vakspecialist

Tot €5.000 gedekt incl. persoonlijke support

Geldig bij afspraken direct gemaakt via GreenHome



Verder lezen over zonnepanelen
Dit Ebook is slechts een beknopte introductie in zonnepanelen. Ben je na het lezen van dit Ebook 

enthousiast geworden over zonnepanelen, en wil je graag meer weten? GreenHome helpt je graag 

verder:

1. Lees alles over zonnepanelen op onze kennisbank

Ga naar kennis.greenhome.nl/zonnepanelen. Hier lees je meer informatie over bijvoorbeeld de 

verschillende soorten zonnepanelen, prijzen, subsidies en meer.

2. Zoek je een betrouwbare installateur en wil je een offerte 

aanvragen voor zonnepanelen? 

Wil je weten welke bedrijven in jouw omgeving zonnepanelen installeren? Via het GreenHome 

platform vind je betrouwbare installateurs die deze klus voor je kunnen uitvoeren.

 

     greenhome.nl/offerte

3. Heb je nog vragen? Onze experts staan voor je klaar!

Reinier Schneider   Theodoor Koelewijn

Specialist Duurzaam Bouwen  Specialist Duurzaam Bouwen 

     088 525 4100          088 525 4100



www.greenhome.nl
GreenHome is partner van ruim 65 gemeenten

Ga voor meer informatie naar:

Ondanks dat GreenHome veel zorg besteedt aan de inhoud van dit Ebook en de daarin opgenomen gegevens, kan GreenHome niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van de gegevens in dit ebook. GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die 
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit ebook..

Over GreenHome
Het verduurzamen van je woning is vaak een heel gedoe. Wij geloven dat dit anders kan. Daarom 

zijn wij gestart met GreenHome. Als jong team, in samenwerking met 65 gemeenten in Nederland, 

bouwen wij aan het grootste onafhankelijke platform voor de verduurzaming van je woning. Ons 

doel is om verduurzaming zo transparant en gemakkelijk mogelijk te maken, waarbij wij jou zoveel 

mogelijk willen ontlasten. Het is tijd om samen de mouwen op te stropen en elkaar te helpen met 

energiezuinig en duurzaam wonen.


