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Zonnepanelen 
 

 
 
Wat? 
Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, naar de ‘PhotoVoltaïsche cellen’ die in zo’n 
paneel zitten. Daarmee wordt zonlicht d.m.v. fotosynthese omgezet in elektriciteit. Zelfs op een 
bewolkte dag levert een zonnecel stroom. (Er bestaan ook zonnecollectoren die de warmte van de zon 
gebruiken om water op te warmen; via een warmtewisselaar wordt de warmte uit dit water 
overgebracht naar een tapwater- en/of verwarmingsinstallatie.) 
Redelijk nieuw zijn de zogenoemde PVT-systemen (PV-thermisch) die zowel elektriciteit als warmte 
opwekken. 

  
 
Waarom? 
De zon levert 220.000 biljoen (=220.000.000.000.000.000) kWh per jaar. Gratis. De CO2-productie 
voor de opwekking van 1 kWh stroom uit kolen (oude energiecentrales) is 17 keer meer dan de CO2-
productie bij opwekking van 1 kWh uit de zon. Waarom de zon niet gebruiken? 
Circa 35 procent van alle energie die een huishouden verbruikt, gaat op aan elektriciteit. Een 
gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh/ jaar aan elektriciteit; 35% daarvan wordt gebruikt voor 
apparaten. Met zonnepanelen kan dus worden bespaard op de energierekening. 
 
Hoe? 
Er zijn verschillende PV-systemen waarin zonnecellen zijn verwerkt. Zonnepanelen (met/zonder frame) 
met een centrale omvormer, gekoppeld aan het elektriciteitsnet, komen het meest voor. De Plaatsing 
is zowel mogelijk op een schuin dak als op een plat dak.  
Andere toepassingen: geïntegreerde PV-cellen, PV-cellen als film over dakpannen of -samen met een 
collector voor zonnewarmte- verwerkt in een zogenoemd ‘energiedak’. 
plaatjes 
 

De opbrengst (kWh) van zonnepanelen hangt af van 
verschillende factoren (zie figuur). Zonnepanelen behalen 
het beste rendement als ze op het zuiden zijn georiënteerd 
onder een hoek van ongeveer 35 graden. 
 
In Nederland zijn vrijwel alle PV-systemen aan het openbare 
net gekoppeld. Dat is fijn, want soms gebruik je stroom als 
de zon niet schijnt, soms krijg je stroom als je het niet nodig 
hebt. Het openbare net is dan een tijdelijke opslag. Tot 2020 

zijn de voorwaarden waaronder dat kan gunstig door de zogenoemde salderingsregeling. 
Het is ook mogelijk stroom op te slaan in batterijen. Die zijn op dit moment nog erg duur (Tesla, 
BMW), maar de ontwikkelingen gaan sne. 
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energie voorkom onnodig 

energieverbruik 

Factor~n _die_de_opbrengst b_epalen 

collectoroppervlakte 

hoeveelheid zon (uren en intensiteit) 

invalshoek oriëntatie i.c.m. hell in shoek 

zet duurzame bronnen in 

type zonnecel (mono-/multikristallijn/dunne film) 

belemmerin en/schaduw 
vervuiling (stof, vogelpoep, sneeuw) 
wel/niet geventileerd of gekoeld 

10% verlies bij opwarming van 20oC 

rendement omvormer (string/micro) 
leeftij d (degradatie, vervuiling, vermogensverlies) 

gebruik brandstoffen 

eff icient 

ven.varmen, koelen, 

verplaatsen, fabriceren 

https://www.bing.com/images/search?q=energiedak+revaplan&view=detailv2&&id=E65B8D85467016D6CF68188B73B19A93E8282C1C&selectedIndex=1&ccid=IVcPFNl9&simid=608026830005864642&thid=OIP.M21570f14d97de8ca684dc5ae50be3cd0o0
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Verdiepingsbladen 
 
Salderen 
In Nederland zijn vrijwel alle PV-systemen aan het openbare net gekoppeld. Wanneer je op enig 
moment meer energie opwekt dan gebruikt, dan wordt het overschot ‘geparkeerd’ op het net; de 
huurder levert aan het net. Wanneer je meer energie verbruikt dan opwekt, dan haal je energie van 
het net. Op de jaarlijkse afrekening van het energiebedrijf staat hoeveel kWh u van het energiebedrijf 
heeft gebruikt en hoeveel kWh u aan het bedrijf heeft geleverd. Het verschil wordt verrekend; dat 
heet salderen. Wanneer u meer energie levert dan dat u afneemt, dan ontvangt u een teruglever-
vergoeding voor het overschot. Die teruglever-vergoeding is lager dan het bedrag dat u per kWh aan 
het energiebedrijf moet betalen wanneer u stroom afneemt. 
De regels rondom salderen veranderen regelmatig en er is een mogelijkheid bestaat dat na 2020 de 
salderingsregeling niet meer van kracht is. Salderen kan met de ‘oude’ draaischijfmeters en met 
zogenoemde ‘slimme meters’. Beide meters hebben voor- en nadelen. Voor actuele informatie: zie 
consuwijzer.nl. 
 
Rekenvoorbeeld 

 
 
Producten vergeleken 
Tabel hierna is een klein marktonderzoek. NB Ontwikkelingen gaan snel, aantal leveranciers is  
eindeloos blauw: minimale waarde, geel maximale waarde, grijs (ander) rekenvoorbeeld 
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aantal panelen van 1,65 * 1 = 1,65 [m2] 3 

vermogen (250 Wattpiek/panee l) 750 [Wp] 

opbrengst per j aar (220 kWh/jaar per paneel) 660 [kWh] 

aanschaf panelen en omvormer {incl . inst allat ie) 2.100 [€] 

eenmaal vervanging omvormer (na 12 j aar) 600 [€] 

kosten t ot aa l, inclusief 21% Btw 2.700 [€] 

gemiddelde pr ij s per paneel 900 [€] 

gem iddelde pr ij s per Wattpiek verm ogen 3,60 [€/ Wp 

besparing st room kost en leverancier {€ 0,23/ kWh} 152 [€] 

j aarlijks rendement op de invest er ing 6% 
- - - - - -,.,, ...... ~·- 1•t~1111 11·1 
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kosten totaa l, exclusief Btw 2.231 [€] 

j aarl ij ks rendement op d e invest er ing 7% 

,:. . . 1lr:J1To ll . 
6 

1.500 [Wp) 

1.320 [kWh] 

3.000 [€] 

900 [€] 

3.900 [€] 

650 [€] 

2,60 [€/ Wp 

304 [€] 

8% 
. - l~UI . 

3.223 (€] 

'9% 

2015-11-21 http://www.zaanzon.nl/ product-categorie/ losse-zonnepanelen-kopen/ 

zonnepanelen 
zonnepaneel vermogen afmeting opbrengst prijs 

type mode l me rk [Wp) l[mm) b [mm) A [m2) [W/ m2) [€/ paneel) 

0 0 0 0 0 
all black SF170S {CIS) Solar Frontie r 170 12S7 977 138 129 

polykrist allijn Qixin solar PV 230Wp QXPV 230 1640 990 142 155 

monokrist allijn HIT 240Wp Panason ic 240 1580 798 1,26 190 315 

polykrist allijn Qixin solar PV 245Wp QXPV 245 1640 990 1,62 151 165 

monokrist allijn Qixin Solar - Sl 2S0TU 48M QXPV 2S0 1600 1056 1,69 148 179 

polyblack polyblack 260Wp De n im 260 1640 996 1,63 159 195 

all black all black 265W JA Solar 265 1650 991 1,64 162 236 

all black all black 270Wp JA Solar 270 1650 991 1,64 165 219 

monokrist allijn YL 280C· 30B 280Wp Yingli 280 1650 990 1,63 171 22S 

monokrist allijn HIT 285Wp Panason ic 285 1463 1053 1,54 185 365 

monokrist allijn Pe rcium zonne paneel 2901/1 JA Solar 290 1650 991 1,64 177 265 

all black Neon-2 300Wp LG 300 1640 1000 1,64 183 339 

monokrist allijn Sunforte 327Wp Be nQ 330 1559 1046 1,63 202 395 

12 
3.000 [Wp) 

2.640 [kWh) 

5 .400 [€] 

1.500 [€] 

6.900 [€] 

575 [€] 

2,30 [€/ Wp 

607 [€] 

9% 

5.702 [€] 

11% 

[€/ m2) [€/Wp) 

0 È1 
105,04 0,76 

95,47 0,67 

249,83 1,31 

101,63 0,67 

105,94 0,72 

119,38 0,75 

144,33 0,89 
133,93 0,81 

137,74 0,80 

236,93 1,28 

162,06 0,91 

206,71 1,13 

242,23 1,20 




