
Regionaal Energieloket
U leest het informatiepakket voor de Groepsaankoop Zonnepanelen in de
gemeente Amstelveen. Het Regionaal Energieloket is een onafhankelijke
organisatie die in samenwerking met de gemeente woningeigenaren helpt met het
verduurzamen van de woning.

Wij hebben een groepsaankoop voor u georganiseerd om samen zonnepanelen
aan te schaffen. Adviseurs van het energieloket hebben aanbiedingen van
zonnepaneleninstallateurs voor u vergeleken en daar het beste aanbod uit
gekozen. U vindt in dit informatiepakket meer informatie over het aanbod en de
actieprijzen.

Mocht u vragen hebben dan bent u van harte welkom op de bewonersavond die
we samen met de gemeente hebben georganiseerd. U kunt ons ook altijd bellen of
mailen.

Irma van Buren
Projectmanager Regionaal Energieloket
Tel: 088 525 4110
Mail: vragen@regionaalenergieloket.nl

Een actie van: In samenwerking met:

Informatiepakket Groepsaankoop 
Zonnepanelen Amstelveen

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


Groepsaankoop Zonnepanelen
De groepsaankoop zonnepanelen 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 hebben een aanbod ingediend bij het Regionaal Energieloket.
Onafhankelijke specialisten 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 zijn de volgende aspecten meegenomen:

Aanbod
• Kwaliteit zonnepanelen
• Kwaliteit omvormers
• Prijs
• Garanties

Organisatie
• Vakcertficering
• Veiligheidscertificering
• Ervaring
• Capaciteit

Informatiepakket Zonnepanelen

Voordelen
Zonnepanelen aanschaffen via deze groepsaankoop 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 de installatie
door een vakkundig installateur.

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 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 installateur bij u thuis langs voor een opname en 
adviesgesprek. U ontvangt vervolgens een persoonlijke offerte en beslist 
zelf of u meedoet. 

ü

ü
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Aanbod
Het aanbod in deze groepsaankoop 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 de REC Solar zonnepanelen van 280 Wp
aangeboden*. Deze panelen scoren hoog op kwaliteit en 
milieuvriendelijkheid en gaan minstens 25 jaar mee.

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

In de actie worden string omvormers aangeboden van topmerk SMA 
en power optimizers van SolarEdge.

Een compleet verzorgde installatie

Installateur 
SolarProf is een vakkundig installatiebedrijf met ruim 20 jaar ervaring 
met het installeren van zonnepanelen. Het bedrijf werkt met 
hoogwaardige producten en levert maatwerk. Alle installateurs zijn 
ervaren en-of SEI gecertificeerd.

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



Het proces: 6 stappen

Inschrijving
U kunt zich via RegionaalEnergieloket.nl/Amstelveen inschrijven voor de
groepsaankoop. Daar vindt u ook de uiterste inschrijfdatum. Er is beperkte
capaciteit beschikbaar, dus wacht niet te lang.

Inplannen woningopname
Na inschrijving ontvangt u een e-mail met een link waarmee u zelf – via de
online agendatool – een afspraak kunt inplannen voor een woningopname.
De opname duurt ongeveer 60 minuten. Uw aanwezigheid thuis is vereist.

Woningopname
De installateur komt bij u thuis langs om uw dak te inspecteren. Daarbij
wordt alles bekeken en besproken, zoals het aantal panelen, de geschiktheid
van het dak, de locatie van de kabels, uw huidige elektriciteitsverbruik en
natuurlijk uw persoonlijke voorkeuren. Er is een beperkt aantal plekken voor
de woningopnames dus wees er snel bij!

Persoonlijke offerte
Op basis van de woningopname en uw persoonlijke voorkeuren ontvangt u 
een persoonlijke offerte. Deze volgt de vaste prijzen die in de 
groepsaankoop zijn afgesproken. U vindt de actieprijzen verderop in dit 
informatiepakket.

Inplannen uitvoering
U plant samen met de leverancier een dag in waarop de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Het streven is om de installatie binnen 12 weken na het 
ondertekenen van de offerte te realiseren. De leverancier is 1 tot 2 dagen 
bezig met de installatie van het volledige systeem.

1.

2.

3.

4.

5.

Vragen? Kom naar de bewonersavond!

U vindt de datum en locatie op: 
www.RegionaalEnergieloket.nl/Amstelveen

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



Pakketprijzen: Schuin dak

Schuin dak - String omvormer (serie-geschakeld)

Aantal 
Panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek) Type omvormer

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. BTW) 

Prijs incl. 
groepskorting 

(ex. BTW)*
Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing Terugverdientijd

6 1.680 SMA  SB1.5-1VL-40 € 3.387  € 2.799 1428 kWh € 286  9 jaar

7 1.960 SMA  SB1.5-1VL-40 € 3.579 € 2.958 1666 kWh € 333 8 jaar

8 2.240 SMA  SB1.5-1VL-40 € 3.741   € 3.092 1904 kWh € 381   7 jaar

9 2.520 SMA  SB2.5-1VL-40 € 4.200   € 3.471 2142 kWh € 428   7 jaar

10 2.800 SMA  SB2.5-1VL-40 € 4.358   € 3.602 2380 kWh € 476 7 jaar

11 3.080 SMA  SB2.5-1VL-40 € 4.628   € 3.825 2618 kWh € 523   6 jaar

12 3.360 SMA  SB2.5-1VL-40 € 4.861   € 4.017 2856 kWh € 571   6 jaar

13 3.640 SMA  SB3.0-1VL-40 € 5.297   € 4.363 3094 kWh € 619   6 jaar

14 3.920 SMA  SB3.0-1VL-40 € 5.480 € 4.529 3332 kWh € 666 6 jaar

15 4.200 SMA  SB3.0-1VL-40 € 5.763 € 4.763 3570 kWh € 714   6 jaar

16
4.480 SMA  SB3.6-1VL-40

€ 5.964   € 4.929 3808 kWh
€ 762   6 jaar

17 4.760 SMA  SB3.6-1VL-40 € 6.184 € 5.111 4046 kWh € 809   6 jaar

18 5.040 SMA  SB3.6-1VL-40 € 6.385   € 5.277 4284 kWh € 857   5 jaar

* Particulieren kunnen de BTW op zonnepanelen nu terug vorderen bij de Belastingdienst. 

Pakketten
In deze actie worden de REC Solar zonnepanelen van 280 Wp 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.

Schuin dak – Omvormer met optimizers (parallel-geschakeld)

Aantal 
Panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek) Type omvormer

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. BTW) 

Prijs incl. 
groepskorting 

(ex. BTW)*
Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing Terugverdientijd

6 1.680 SolarEdge SE2200H € 3.793 € 3.135 1485 kWh € 297 10 jaar

7 1.960 SolarEdge SE2200H € 4.028  € 3.329 1733 kWh € 347 9 jaar

8 2.240 SolarEdge SE2200H € 4.051   € 3.348 1980 kWh € 396 8 jaar

9 2.520 SolarEdge SE2200H € 4.552  € 3.762 2228 kWh € 446  8 jaar

10 2.800 SolarEdge SE3000H € 4.715   € 3.897 2475 kWh € 495 7 jaar

11 3.080 SolarEdge SE3000H € 4.862   € 4.018 2723 kWh € 545 6 jaar

12 3.360 SolarEdge SE3000H € 5.118 € 4.230 2970 kWh € 594 6 jaar

13 3.640 SolarEdge SE3680H € 5.542   € 4.580 3218 kWh € 644 6 jaar

14 3.920 SolarEdge SE3680H € 5.899 € 4.875 3465 kWh € 693 6 jaar

15 4.200 SolarEdge SE3680H € 6.207   € 5.130 3713 kWh € 743 6 jaar

16 4.480 SolarEdge SE3680H € 6.459   € 5.338 3960 kWh € 792   6 jaar

17 4.760 SolarEdge SE3680H € 6.720   € 5.555 4208 kWh € 842 6 jaar

18 5.040 SolarEdge SE5000H € 7.063   € 5.837 4455 kWh € 891 6 jaar



Pakketprijzen: Plat dak

Plat Dak - String omvormer (serie-geschakeld)

Aantal 
Panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek) Type omvormer

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. BTW) 

Prijs incl. 
groepskorting 

(ex. BTW)*
Verwachte 
opbrengst 

Jaarlijkse 
besparing Terugverdientijd

6 1.680 SMA  SB1.5-1VL-40 € 3.641 € 3.009 1344 kWh € 267   10 jaar

7 1.960 SMA  SB1.5-1VL-40 € 3.825 € 3.161 1568 kWh € 314 9 jaar

8 2.240 SMA  SB1.5-1VL-40 € 3.999 € 3.305 1792 kWh € 358 8 jaar

9 2.520 SMA  SB2.5-1VL-40 € 4.489 € 3.710 2016 kWh € 403 8 jaar

10 2.800 SMA  SB2.5-1VL-40 € 4.659 € 3.850 2240 kWh € 448 8 jaar

11 3.080 SMA  SB2.5-1VL-40 € 4.948 € 4.089 2464 kWh € 492 7 jaar

12 3.360 SMA  SB2.5-1VL-40 € 5.197 € 4.295 2688 kWh € 538 7 jaar

13 3.640 SMA  SB3.0-1VL-40 € 5.645 € 4.665 2912 kWh € 582 7 jaar

14 3.920 SMA  SB3.0-1VL-40 € 5.860 € 4.843 3136 kWh € 627 7 jaar

15 4.200 SMA  SB3.0-1VL-40 € 6.163 € 5.093 3360 kWh € 672 7 jaar

16 4.480 SMA  SB3.6-1VL-40 € 6.378 € 5.271 3584 kWh € 717 7 jaar

17 4.760 SMA  SB3.6-1VL-40 € 6.613 € 5.465 3808 kWh € 762 6 jaar

18 5.040 SMA  SB3.6-1VL-40 € 6.828 € 5.643 4032 kWh € 806 6 jaar

* Particulieren kunnen de BTW op zonnepanelen nu terug vorderen bij de Belastingdienst. 

Pakketten
In deze actie worden de REC Solar zonnepanelen van 280 Wp 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 – Omvormer met optimizers (parallel-geschakeld)

Aantal 
Panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek) Type omvormer

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. BTW) 

Prijs incl. 
groepskorting 

(ex. BTW)*
Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing Terugverdientijd

6 1.680 SolarEdge SE2200H € 4.048 € 3.345   1398 kWh € 280 11 jaar

7 1.960 SolarEdge SE2200H € 4.274 € 3.532 1631 kWh € 326 10 jaar

8 2.240 SolarEdge SE2200H € 4.309 € 3.803 1864 kWh € 372 9 jaar

9 2.520 SolarEdge SE2200H € 4.841 € 4.001 2097 kWh € 419 9 jaar

10 2.800 SolarEdge SE3000H € 5.138 € 4.245 2230 kWh € 466 9 jaar

11 3.080 SolarEdge SE3000H € 5.126 € 4.398 2563 kWh € 513 7 jaar

12 3.360 SolarEdge SE3000H € 5.416 € 4.581 2796 kWh € 599 7 jaar

13 3.640 SolarEdge SE3680H € 5.907 € 4.882 3028 kWh € 606 7 jaar

14 3.920 SolarEdge SE3680H € 6.278 € 5.189 3261 kWh € 652 7 jaar

15 4.200 SolarEdge SE3680H € 6.607 € 5.460 3494 kWh € 699 7 jaar

16 4.480 SolarEdge SE3680H € 6.872 € 5.680 3727 kWh € 746 7 jaar

17 4.760 SolarEdge SE3680H € 7.150 € 5.909 3960 kWh € 792 7 jaar

18 5.040 SolarEdge SE5000H € 7.506 € 6.203 4193 kWh € 839 7 jaar



Garanties en Meerprijzen

Maatwerk
Iedere woning is net anders. Daardoor kan het voorkomen dat extra werkzaamheden
nodig zijn om de zonnepanelen goed te kunnen installeren. Wij vinden het belangrijk dat
elke installatie perfect wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij als Regionaal Energieloket
een lijst met mogelijk meerwerk opgesteld en de bijkomende kosten van te voren
vastgelegd met de installateur. Zo bent u verzekerd van maatwerk en een scherpe prijs.

Meerwerk

Omschrijving
Meerprijs (vast tarief excl. 
BTW)

Steiger/dakrandbeveiliging Incl. offerteprijs

Pannen vervangen (indien voorradig) Incl. offerteprijs

Basis hak- & breekwerk Incl. offerteprijs

Aanleggen eigen groep voor zonnepanelen Incl. offerteprijs

Leveren en aansluiten monitoring Incl. offerteprijs

Meerdere aparte dakvlakken €100 per extra dakvlak

Steil dak (>45 graden tot 59 graden) €7,50 per paneel

Verwijderen/verplaatsen pijpjes (indien mogelijk) €75 per pijpje

Hulp met BTW teruggave €75

Powerline €50

Splitter voor ethernet €50

Wifi versterker €50

Hoogwerker (of plat dak vanaf tweede verdieping) €250

Nieuwe hoofdschakelaar €200

Extra kast met DIN rail voor HMK (incl. herleiden fases) €480

Bij 4.000W of 5.000W een 3-fase omvormer i.p.v. een 1-fase omvormer €280

Hak & breekwerk - Additionele wensen klant Maatwerk

Nieuwe meterkast Maatwerk

Graafwerkzaamheden Niet mogelijk

Extra werk dakconstructie Niet mogelijk

Stroomverzwaring Netbeheerder

Speciale maatwerkwensen klant
Tegen meerkosten in overleg 
met de klant

Omschrijving Verstrekker Garantie

Installatiegarantie SolarProf 120 maanden

Vermogensgarantie  na 10 jaar REC Solar 95%

Vermogensgarantie na 25 jaar REC Solar 85%

Fabrieksgarantie string omvormer SMA 5 jaar

Fabrieksgarantie optimizers Solar Edge 12 jaar

Garanties
Een betrouwbare zonnepaneleninstallatie komt met goede garanties. De installaties in 
deze groepsaankoop worden aangeboden met de gangbare product- en 
installatiegaranties. 


