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Een actie van: In samenwerking met:

Informatiepakket duurzame buurtactie

Regionaal Energieloket
U leest het informatiepakket voor de duurzame buurtactie in uw buurt in Leerdam-Noord.
Het Regionaal Energieloket is een onafhankelijke organisatie die in samenwerking met de
gemeente woningeigenaren helpt met het verduurzamen van de woning.

In opdracht van de gemeente hebben wij een duurzame buurtactie voor u georganiseerd. Wij
hebben maatwerkadviezen gemaakt van de veel voorkomende woningtypen. Daaruit volgden
een stappenplan van maatregelen voor het verduurzamen van deze woningen. Om u op weg
te helpen met het verduurzamen, hebben wij verschillende aanbieders voor deze
maatregelen met elkaar vergeleken. Dit uitzoekwerk hebben we voor u gedaan om u zo te
verzekeren van een kwalitatief hoogwaardig aanbod door een vakspecialist.
In dit informatiepakket vindt u meer informatie over het aanbod, de geselecteerde
installateur en de actieprijzen.

Heeft u nog vragen? U kunt ons altijd bellen of mailen! 

mailto:vragen@regionaalenergieloket.nl?subject=Vraag%20m.b.t.%20Groepsaankoop%20Amstelveen


Organisatie duurzame buurtactie
De duurzame buurtactie wordt georganiseerd door het Regionaal Energieloket in samenwerking met 
de gemeente. Via deze actie kunt u als woningeigenaar slim en eenvoudig de woning verduurzamen. 

Specialisten in isolatie en zonnepanelen uit de regio hebben een aanbod ingediend bij het Regionaal
Energieloket. Onafhankelijke adviseurs van het Regionaal Energieloket hebben deze beoordeeld en
het beste aanbod geselecteerd. Dit is niet noodzakelijk het goedkoopste aanbod. Wij zoeken namelijk
altijd naar een hoogwaardig aanbod met de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de beoordeling
worden de volgende aspecten meegenomen:

Producten
• Kwaliteit kwaliteit
• Kwaliteit uitvoering
• Prijs
• Garanties

Organisatie
• Vakcertficering
• Veiligheidscertificering
• Ervaring
• Capaciteit

Informatiepakket isolatie

De voordelen
Het collectief aankopen van energiebesparende maatregelen komt met een aantal voordelen voor u 
als woningeigenaar. U ontvangt een prijsvoordeel op vakkundige isolatie door een ervaren bedrijf. Het 
Regionaal Energieloket houdt toezicht op een goede uitvoering en afhandeling van de klus.

Prijsvoordeel
Doordat u met uw buurtgenoten collectief energiebesparende maatregelen 
aanschaft, kan de leverancier een scherpere prijs aanbieden. De leverancier kan 
efficiënter en projectmatig werken. Dat scheelt hen tijd en geld en daar profiteert u 
van.

Kwaliteit
Er is veel werk gestoken in de selectie van de leverancier en de aangeboden 
isolatiematerialen. Onafhankelijke adviseurs hebben uit een aantal aanbiedingen 
het beste aanbod gekozen op basis van prijs-kwaliteitverhouding en garanties. 

Maatwerk
Iedere woning is anders en daarom ontvangt u altijd een offerte op maat. Na 
inschrijving komt de specialist bij u thuis langs voor een opname en adviesgesprek. 
Er wordt gekeken of de maatregel op uw woning van toepassing is,  om hoeveel 
ruimte het gaat en of er nog speciale aandachtspunten zijn. U ontvangt een 
persoonlijke offerte en beslist zelf of u meedoet. 

ü

ü

ü



Optie 2. Bodemisolatie
Is de kruipruimte lager dan 50 centimeter? Dan raden wij bodemisolatie aan via EPS parels. Dit 
isolatiemateriaal wordt over de bodem van de kruipruimte gestort. Bodemisolatie heeft over het 
algemeen een minder isolerende werking dan vloerisolatie, maar kost ook minder omdat het 
aanbrengen ervan een eenvoudigere klus is. 

Vloer- en bodemisolatie
Kruipruimtes zijn vaak koud en vochtig. Deze kou komt via de vloer de
woning in. De vloer kan daardoor koud en oncomfortabel aanvoelen in de
winter. U voorkomt dit door de vloer via de kruipruimte te isoleren.

Optie 1. Vloerisolatie
Bij vloerisolatie wordt het isolatiemateriaal tegen de bovenkant van de kruipruimte aangebracht. Dit 
levert het beste resultaat op qua isolatiewaarde. Om dit materiaal aan te brengen moet de 
kruipruimte wel minimaal 50 centimeter hoog zijn. 

In deze actie:

o Isolatiefolie: isolatiefolies reflecteren de warmte 
uit huis terug de woning in. De isolatiefolie 
wordt vaak in combinatie met een 
bodemafdekker aangebracht om de kruipruimte 
mooi droog te houden.

Door:

In deze actie:
• HR++ EPS parels: dit zijn grijze, piepschuim korrels die gelijkmatig over de bodem worden 

aangebracht. Zo wordt de bodem van de kruipruimte geïsoleerd. De bodemisolatie voorkomt
optrekkend vocht en muffe luchtjes vanuit de kruipruimte. 

Door: 

o TonZon: TonZon hangt meerdere lagen 
reflecterende folie onder elkaar en houdt 
de lucht daartussen vast. TonZon
hanteert hiermee dus een andere 
techniek dan de andere varianten.



Vloerisolatie: kosten en besparing
Woningisolatie is over het algemeen een rendabele investering met veel voordelen. Op basis van uw
kruipruimte en uw wensen bepaalt u samen met de isolatiespecialist welk isolatiemateriaal voor uw
woning de beste keuze is. De kosten hangen af van het type materiaal en het aantal vierkante meters
aan vloeroppervlakte. Per isolatiemaatregel vindt u hieronder een inschatting van de
besparingsmogelijkheden.

Type product &
Vloeroppervlakte

Actieprijs per m2 
(incl. btw)

Gemiddelde besparing 
per jaar*

Vloerisolatie – Isolatiefolie

Kleine vloer (t/m 40 m2) € 44,50 € 170   

Middelgrote vloer (41-60m2) € 41,- € 190

Grote vloer (>60 m2) € 38,90 € 330

Vloerisolatie – TonZon

Kleine vloer (t/m 40 m2) € 42,50 € 170   

Middelgrote vloer (41-60m2) € 39,- € 190

Grote vloer (>60 m2) € 36,90 € 330

Bodemisolatie – EPS Parels

Kleine vloer (t/m 24 m2) € 30,- €80

Middelgrote vloer (25-39m2) € 27,50 €100

Grote vloer (>40 m2) € 25,50 €175

Meerwerkkosten Bedrag (excl. btw) Specificatie

Basis hak- en breekwerk Inclusief

Extra noppenfolie €1,50 per m2

Gat hakken in kruipruimte €75 per gat

Graven onder fundering (klei uitgezonderd) €95 per doorgang

Grondwater wegpompen uit kruipruimte €150 indien mogelijk

Leidingwerk beugelen €10 per meter

Onderzijde begane grondvloer kierdicht maken €16 per meter

(Tijdelijk) Vloerluik maken €225 per luik

Tempex aanbrengen op koude funderingsmuren €10 per meter

Woningafscheidingsnet €60 per wand 

Bron: Milieu Centraal (2019)

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/


Muren van woningen gebouwd tussen 1930 en 1975 zijn bij de bouw niet geïsoleerd. Bij deze
woningen zit tussen de binnen- en buitenmuur een luchtlaag (de spouw) die goed geïsoleerd kan
worden. Woningen uit de bouwperiode van 1976 en 1985 zijn vaak zeer licht geïsoleerd, soms kan
daar worden bij-geïsoleerd. Door middel van spouwmuurisolatie voorkomt u warmteverlies en een
onnodig hoge energierekening. Het aanbrengen van spouwmuurisolatie is een eenvoudig klus, zonder
overlast en rommel in huis. Het is binnen een dag geregeld.

In deze groepsaankoop:

o Minerale wol: de twee isolatiematerialen zijn vrijwel gelijkwaardig in prijs en isolatiewaarde.
Voordeel van minerale wol is dat het ook geluidswerend werkt.

o EPS parels: dit zijn grijze piepschuim korrels die in de spouw worden gespoten en vermengd met
een lijmsoort. EPS parels zijn ongevoelig voor ongedierte en bestand tegen vocht. Beide materialen
zijn recyclebaar.

Door: 

Spouwmuurisolatie
Een woning verliest veel van zijn warmte via de muren. Als deze niet goed
geïsoleerd zijn, dan moet de ketel onnodig hard werken om het binnen
warm en comfortabel te houden. Met spouwmuurisolatie trekt u de
woning een warme trui aan.

De vier voordelen van woningisolatie:

ü Bespaar op uw energieverbruik en maandelijkse energielasten

ü Beperk u aardgasverbruik en CO2 uitstoot

ü Verhoog het comfort in huis door een warmere vloer en buitenmuur

ü Eenvoudig uit te voeren: binnen 1 dag geregeld 



Spouwmuurisolatie: kosten en besparing
Woningisolatie is over het algemeen een rendabele investering met veel voordelen. Op basis van uw
woning en uw wensen bepaalt u samen met de isolatiespecialist welk isolatiemateriaal voor uw
woning de beste keuze is. De kosten hangen af van het aantal vierkante meters aan geveloppervlakte.
Per isolatiemaatregel vindt u hieronder een inschatting van de besparingsmogelijkheden.

Product &
Geveloppervlakte

Actieprijs per m2 
(incl. btw) Gemiddelde besparing per jaar*

Spouwmuurisolatie EPS Parels
Klein geveloppervlak (t/m 50 m2) minimumprijs € 770 € 220   
Gemiddeld geveloppervlak (51-80m2) € 17,25 € 550
Groot geveloppervlak (>80 m2) € 16,65 € 850

Spouwmuurisolatie Minerale wol
Klein geveloppervlak (t/m 50 m2) minimumprijs € 740 € 220   
Gemiddeld geveloppervlak (51-80m2) € 16,70 € 550
Groot geveloppervlak (>80 m2) € 16,05 € 850

Meerkwerkkosten Bedrag (incl. btw) Opmerking
Smalle voeg (14/16 mm boren) EPS parels €1,50 per m2
Hoogwerker €500 per klus
Steiger In overleg per klus
Verwijderen spouwvervuiling In overleg 10x10 cm
Snijvoegherstel €3 per m2
Impregneren gevel €9 per m2

Bron: Milieu Centraal (2019)

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/


We hebben voor deze actie de meest gebruikte isolatiematerialen geselecteerd. Echter, niet elke 
woning kan met deze materialen geïsoleerd worden. Voorkom dat de specialist voor niets langskomt. 
Gebruik onderstaande checklists om te bepalen of uw woning geschikt is voor vloer- en/of 
spouwmuurisolatie.

Is uw woning geschikt? Doe de check!

Vloer- en bodemisolatie
• Heeft u een kruipruimte onder de begane grond?
• Is de kruipruimte ten minste 30 centimeter hoog?
• Is de kruipruimte goed toegankelijk via een luik?

JA: Is het antwoord op alle vragen ja? Dan is vloerisolatie voor uw 
woning mogelijk!

NEE: Is het antwoord op één of meerdere vragen nee? Dan kunt u 
uw vloer helaas niet isoleren middels deze actie. U heeft dan een 
andere (maatwerk) oplossing nodig. 

Spouwmuurisolatie
• Is uw woning gebouwd tussen 1930 en 1985?
• Heeft u een spouwmuur?
• Heeft u bakstenen gevel? 

JA: Is het antwoord op alle vragen ja? Dan is spouwmuurisolatie 
waarschijnlijk mogelijk!

NEE: Is het antwoord op één of meerdere vragen nee? Dan kunt u 
uw (spouw)muur helaas niet isoleren middels deze actie. U heeft dan 
een andere (maatwerk) oplossing nodig. 

Wilt u toch aan de slag met woningisolatie? Of twijfelt u of uw woning geschikt is? Neemt u 
dan contact met ons op, we helpen u graag verder!

Regionaal Energieloket
info@regionaalenergieloket.nl of bel 088 525 4110



Isoleren in 6 stappen

Inschrijving
Als inwoner van de gemeente kunt u zich inschrijven voor de actie via
www.RegionaalEnergieloket.nl, vul uw gemeentenaam in en de knop “bekijk de
groepsaankoop” Na inschrijving ontvangt u meer informatie in uw e-mail. U kunt zich
maar tijdelijk voor de actie inschrijven.. Wacht dus niet te lang!

Inplannen woningopname
Na inschrijving neemt de isolatiespecialist contact met u op om een afspraak in te
plannen voor een woningopname.

Woningopname
De specialist komt bij u thuis langs voor een inspectie van de woning en een
adviesgesprek. Deze woningopname is vrijblijvend, u hoeft daar dus niet voor te
betalen.

Persoonlijke offerte
Op basis van de woningopname en uw wensen ontvangt u een persoonlijke offerte. 
De offertes volgen de vaste prijzen zoals afgesproken in de actie. U vindt de 
actieprijzen in dit informatiepakket.

Inplannen uitvoering
U plant samen met het isolatiebedrijf een dag in waarop de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Het uitvoeren van de isolatieklus duurt gemiddeld 1 dag.

1.

2.

3.

4.

5.

Vragen? Kijk op 
www.RegionaalEnergieloket.nl

6.
Genieten!
U profiteert direct van een lagere energierekening en een comfortabelere woning!

http://www.regionaalenergieloket.nl/


Zonnepanelen Actie
De zonnepanelen actie wordt georganiseerd door het Regionaal Energieloket in samenwerking met de 
gemeente. Via deze actie kunt u als woningeigenaar slim en eenvoudig zonnepanelen aanschaffen. 

Installateurs uit de regio zijn benaderd om een aanbod in te dienen bij het Regionaal Energieloket.
Onze onafhankelijke specialisten hebben dit aanbod beoordeeld aan de hand van vooropgestelde
criteria. Wij zoeken daarbij altijd naar een hoogwaardig aanbod met een goede prijs-
kwaliteitverhouding. In de beoordeling zijn de volgende aspecten meegenomen:

Aanbod

• Kwaliteit zonnepanelen

• Kwaliteit omvormers

• Prijs

• Garanties

Organisatie

• Vakcertficering

• Veiligheidscertificering

• Ervaring

• Capaciteit

Informatiepakket zonnepanelen

Voordelen
Zonnepanelen aanschaffen via deze actie heeft een aantal voordelen. U ontvangt een prijsvoordeel op
een maatwerk installatie van een vakkundige installateur. Het Regionaal Energieloket houdt toezicht
op een goede afhandeling van uw aanvraag.

Prijsvoordeel
Doordat de panelen collectief worden ingekocht, kan de leverancier een scherpere 
prijs aanbieden. Omdat het Regionaal Energieloket de actie organiseert, kan de 
leverancier bovendien efficiënter werken. Dat scheelt hem tijd en geld en daar 
profiteert u van.

Kwaliteit
Er is veel werk gestoken in de selectie van de leverancier en het product. 
Onafhankelijke specialisten van het Regionaal Energieloket hebben het aanbod 
beoordeeld op basis van vooropgestelde criteria. 

Maatwerk
Iedere woning is anders en daarom ontvangt u altijd een offerte op maat. Na 
inschrijving maakt u een afspraak voor een telefonisch adviesgesprek. Tijdens dit 
gesprek bespreekt u telefonisch het voorstel van de adviseur en kunt u uw wensen 
kenbaar maken. U beslist zelf of u akkoord gaat. 

ü

ü

ü



Aanbod
Het aanbod in deze actie betreft een volledig werkend en afgemonteerd zonnepanelensysteem. Dit
kan zowel op een schuin als op een plat dak worden aangelegd. De volledige installatie van het
systeem omvat: installatie van de zonnepanelen en de omvormer, aanleg van bekabeling op uw dak
en in uw huis en de aansluiting van het systeem op uw meterkast.

Als de vakspecialist klaar is, gaat u dezelfde dag nog duurzame energie opwekken. Om de kwaliteit
van het zonnepanelensysteem te waarborgen, zijn garantievoorwaarden aan zowel het materiaal als
de installatie gesteld.

Zonnepanelen
Een zonnepaneel bestaat uit een groot aantal cellen die zonne-
energie omzetten in stroom.

In deze actie worden 300 Wattpiek volledig zwarte 
zonnepanelen aangeboden van fabrikanten Photo Solar, Trina
Solar en Luxor.

Omvormers
Een omvormer zet de opgewekte zonnestroom om in bruikbare 
elektriciteit. In het geval van schaduw of verschillende 
hellingshoeken op het dak, leidt een optimizer tot een hogere 
opbrengst Ook biedt een systeem met optimizers inzicht in de 
opbrengst per paneel, wat met de standaard string omvormer 
niet kan.

In deze actie worden string omvormers aangeboden van Solax
en Zever. De omvormers met power optimizers zijn van 
SolarEdge en Tigo.

Een compleet verzorgde installatie

Installateur
Cooperatie Groenwaarts is in 2013 ontstaan als samenwerking 
van verschillende aanbieders van zonnepanelen in de regio 
Alblasserwaard. Zo kan ieder huishouden profiteren van 
duurzame energie.

DSS is gecertificeerd en voert montages uit conform de 
geldende NEN-eisen en ISSO Handboek Zonne-energie.

*De markt voor zonnepanelen is onvoorspelbaar waardoor er helaas geen garantie kan worden gegeven op de 
leveringszekerheid van het gekozen paneel voor de groepsaankoop. Mocht het oorspronkelijke paneel onverhoopt 
niet langer voorradig blijken dan zoeken wij samen met de installateur naar een alternatief paneel. Het uitgangspunt 
is hierbij altijd dat het om een gelijkwaardig paneel moet gaan, zowel in kwaliteit en opbrengst als prijs, 



Het proces: 6 stappen

Inschrijving
Als inwoner van de gemeente kunt u zich inschrijven voor de actie via
www.RegionaalEnergieloket.nl, vul uw gemeentenaam in en de knop “bekijk de
groepsaankoop” Na inschrijving ontvangt u meer informatie in uw e-mail. U kunt zich
maar tijdelijk voor de actie inschrijven.. Wacht dus niet te lang!

Persoonlijke offerte
Na afloop van het gesprek ontvangt u een persoonlijke offerte. De offerte volgt de 
vaste prijzen zoals afgesproken met de installateur. U vindt deze actieprijzen 
verderop in dit informatiepakket.

Inplannen uitvoering
Als u besluit opdracht te geven, plant u samen met Dutch Solar Systems een dag in 
waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De installateur is 1 tot 2 dagen bezig 
met de installatie van het volledige systeem.

1.

2.

3.

4.

5.

Vragen? Kijk op 
www.RegionaalEnergieloket.nl

6.
Profiteren
U gaat dezelfde dag nog uw eigen energie opwekken!

Inplannen woningopname
Na inschrijving neemt de isolatiespecialist contact met u op om een afspraak in te
plannen voor een woningopname.

Woningopname
De specialist komt bij u thuis langs voor een inspectie van de woning en een
adviesgesprek. Deze woningopname is vrijblijvend, u hoeft daar dus niet voor te
betalen.

http://www.regionaalenergieloket.nl/


Pakketprijzen: Schuin dak

Schuin dak - String omvormer (serie-geschakeld)

Aantal 
Panelen

Totaal vermogen 
(Wattpiek)

Actieprijs (incl. 
BTW) 

Actieprijs
(ex. BTW)*

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing Terugverdien-tijd

6 1.800 € 3.133 € 2.590 1.530 kWh € 352 7 jaar

7 2.100 € 3.388 € 2.800 1.785  kWh € 411 7 jaar

8 2.400 € 3.738 € 3.090 2.040 kWh € 469 7 jaar

9 2.700 € 3.993 € 3.300 2.295 kWh € 528 7 jaar

10 3.000 € 4.247 € 3.865 2.550 kWh € 518 7 jaar

11 3.300 € 4.676 € 4.105 2.805 kWh € 645 7 jaar

12 3.600 € 4.967 € 4.345 3.060 kWh € 704 7 jaar

13 3.900 € 5.257 € 4.695 3.315 kWh € 762 7 jaar

14 4.200 € 5.680 € 4.900 3.570 kWh € 821 7 jaar

15 4.500 € 5.929 € 5.145 3.825 kWh € 880 7 jaar

16 4.800 € 6.225 € 5.385 4.080 kWh € 938 7 jaar

17 5.100 € 6.515 € 5,860 4.335 kWh € 997 7 jaar

18 5.400 € 7.090 € 6.100 4.590 kWh € 1055 7 jaar

* Particulieren kunnen de BTW op zonnepanelen nu terugvorderen bij de Belastingdienst 

Pakketten
In deze actie worden de 300 Wp panelen aangeboden. Afhankelijk van uw dak en uw wensen bepaalt
u in overleg met de adviseur hoeveel panelen u laat installeren. Er worden twee type omvormers
aangeboden: een serie-geschakelde omvormer en een parallel-geschakeld systeem.

Schuin dak – Optimizer (parallel-geschakeld)

Aantal 
Panelen

Totaal vermogen 
(Wattpiek)

Actieprijs (incl. 
BTW) 

Actieprijs
(ex. BTW)*

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing Terugverdien-tijd

6 1.800 € 3.461 € 2.860 1.584 kWh € 364 8 jaar

7 2.100 € 3.812 € 3.150 1.848 kWh € 425 7 jaar

8 2.400 € 4.223 € 3.490 2.112 kWh € 486 7 jaar

9 2.700 € 4.538 € 3.750 2.376 kWh € 547 7 jaar

10 3.000 € 5.209 € 4.305 2.640 kWh € 607 7 jaar

11 3.300 € 5.342 € 4.415 2.904 kWh € 668 7 jaar

12 3.600 € 5.693 € 4.705 3.168 kWh € 729 7 jaar

13 3.900 € 6.044 € 4.995 3.432 kWh € 789 7 jaar

14 4.200 € 6.528 € 5.395 3.696 kWh € 850 7 jaar

15 4.500 € 6.837 € 5.650 3.960 kWh € 911 7 jaar

16 4.800 € 5.983 € 4.945 4.224 kWh € 972 7 jaar

17 5.100 € 7.544 € 6.235 4.488 kWh € 1.032 7 jaar

18 5.400 € 8.180 € 6.760 4.752 kWh € 1.093 6 jaar



Pakketprijzen: Plat dak

Plat dak - String omvormer (serie-geschakeld)

Aantal Panelen
Totaal 

vermogen 
(Wattpiek)

Actieprijs (incl. 
BTW) 

Actieprijs
(ex. BTW)*

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing Terugverdien-tijd

6 1.800 € 3.315 € 2.740 1.440 kWh € 331 9 jaar

7 2.100 € 3.600 € 2.975 1.680 kWh € 386 9 jaar

8 2.400 € 3.981 € 3.290 1.920 kWh € 442 8 jaar

9 2.700 € 4.265 € 3.525 2.160 kWh € 497 8 jaar

10 3.000 € 4.550 € 3.760 2.400 kWh € 552 8 jaar

11 3.300 € 5.009 € 4.140 2.640 kWh € 607 7 jaar

12 3.600 € 5.330 € 4.405 2.880 kWh € 662 7 jaar

13 3.900 € 5.651 € 4.670 3.120 kWh € 718 7 jaar

14 4.200 € 6.104 € 5.045 3.360 kWh € 773 7 jaar

15 4.500 € 6.383 € 5.275 3.600 kWh € 828 7 jaar

16 4.800 € 6.709 € 5.545 3.840 kWh € 883 7 jaar

17 5.100 € 7.030 € 5.810 4.080 kWh € 938 7 jaar

18 5.400 € 7.635 € 6.310 4.320 kWh € 994 7 jaar

Pakketten
In deze actie worden de 300 Wp panelen aangeboden. Afhankelijk van uw dak en uw wensen bepaalt
u (samen met de installateur) hoeveel panelen u laat installeren. Er worden twee type omvormers
aangeboden: een serie-geschakelde omvormer en een parallel-geschakeld systeem.

Plat dak – Optimizer (parallel-geschakeld)

Aantal Panelen Totaal vermogen 
(Wattpiek)

Actieprijs (incl. 
BTW) 

Actieprijs
(ex. BTW)* Verwachte opbrengst Jaarlijkse 

besparing Terugverdien-tijd

6 1.800 € 3.678 € 3.040 1.494 kWh € 344 9 jaar

7 2.100 € 4.023 € 3.325 1.743 kWh € 401 9 jaar

8 2.400 € 4.465 € 3.690 1.992 kWh € 458 9 jaar

9 2.700 € 4.810 € 3.975 2.241 kWh € 515 9 jaar

10 3.000 € 5.155 € 4.260 2.490 kWh € 573 9 jaar

11 3.300 € 5.675 € 4.690 2.739 kWh € 630 9 jaar

12 3.600 € 6.056 € 5.005 2.988 kWh € 687 9 jaar

13 3.900 € 6.437 € 5.320 3.237 kWh € 745 9 jaar

14 4.200 € 6.951 € 5.745 3.486 kWh € 802 9 jaar

15 4.500 € 7.290 € 6.025 3.735 kWh € 859 8 jaar

16 4.800 € 7.677 € 6.345 3.984 kWh € 916 8 jaar

17 5.100 € 8.059 € 6.660 4.233 kWh € 974 8 jaar

18 5.400 € 8.724 € 7.210 4.482 kWh € 1031 8 jaar

* Particulieren kunnen de BTW op zonnepanelen nu terugvorderen bij de Belastingdienst 


