
Zonnepanelen
Met zonnepanelen kiezen we voor duurzame energie en een besparing 
op uw energielasten. De installatie wordt betaald door Domijn. De 
zonnepanelen worden aangesloten op uw meterkast zodat u die de 
elektriciteit die opgewekt wordt kunt gebruiken. Voor de opgewekte 
elektriciteit gaat u servicekosten betalen. Het bedrag wat u betaalt is een 
vast, laag bedrag. Omdat het geen onderdeel is van de  huur komt er ook 
geen jaarlijkse verhoging bovenop. 

U kunt kiezen tussen 6 of 8 panelen. Pak de jaarafrekening erbij van uw 
energieleverancier om te kijken hoeveel elektriciteit u verbruikt en welk 
aantal het beste bij uw verbruik past. 

Zijn de zonnepanelen onderdeel van het verplichte pakket en heeft u het 
idee dat het voor u niet rendabel is? Dat kan het geval zijn als uw verbruik 
veel lager is dan in de voorbeeldbereking. Stuur dan de jaarafrekening van 
uw energieleverancier naar ons op. Wij zoeken dan samen met Domijn voor 
u naar de juiste oplossing.

Wat levert het op? 
Wat het precies oplevert is afhankelijk van het aantal zonuren en de ligging van de panelen op het dak. Hieronder een voorbeeldberekening op 
basis van de gemiddelde opbrengst. 

Voorbeeldberekening
6 zonnepanelen leveren u gemiddeld 1800 kWh per jaar op. Dat komt neer op gemiddeld €396 per jaar. Per maand is dat een opbrengst van €33. 
U betaalt voor 6 zonnepanelen maar €23 per maand!

8 zonnepanelen leveren u gemiddeld 2400 kWh per jaar op. Dat komt neer op gemiddeld €528 per jaar. Per maand is dat een opbrengst van €44.
U betaalt voor 8 zonnepanelen maar €31 per maand! 



Hoe kan ik de opbrengst volgen?
De meeste energieleveranciers sturen u maandelijks een overzicht van uw verbruik 
via de mail. Bij sommige leveranciers ziet u op dit overzicht ook wat de zonnepanelen 
hebben opgeleverd. Informeer bij uw energieleverancier naar de mogelijkheden. 
U kunt ook gebruik maken van een app. Er  bestaan verschillende apps om 
energieverbruik bij te houden die ook de opbrengst van de zonnepanelen laten 
zien. Deze apps worden energieverbruiksmanagers genoemd. Deze helpen u ook te 
ontdekken hoe u nog verder kunt besparen op uw energierekening. Kijk voor een 
overzicht van de apps op
 www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/
energieverbruiksmanagers/

Hoe is het onderhoud geregeld ?
Bij een storing aan de zonnepanelen kunt u terecht bij Geas Energiewacht. Hou 
zelf goed in de gaten of de installatie werkt door uw maandelijkse overzicht of 
app te controleren. U kunt ook aan de controlelampjes op de omvormer zien of de 
installatie werkt. 

Moeten de zonnepanelen schoongemaakt worden? 
Het schoonmaken van de panelen is niet nodig. De regen wast het meeste vuil eraf. 
Regelmatig schoonmaken zal niet leiden tot een hogere opbrengst .Als de panelen 
zwaar vervuild zijn en wel schoongemaakt moeten worden dan moet dit gedaan 
worden met kalkvrij water en zonder schoonmaakmiddelen. 

Veelgestelde vragen
Ga ik nu meer betalen aan huur? 
U gaat niet meer betalen aan huur. U gaat naast de huur een vast laag bedrag betalen 
aan servicekosten. U betaalt hier dus geen jaarlijkse huurverhoging over.

Een maand na de installatie krijgt u van Domijn bericht over de datum waarop u voor 
het eerst servicekosten gaat betalen. 
Zodra u de brief krijgt van Domijn met de datum dat de servicekosten ingaan kunt 
u het maandbedrag van uw energieleverancier met hetzelfde bedrag verlagen. Zo 
blijven uw maandlasten gelijk. 

Loop ik door het verlagen van mijn voorschotnota geen risico dat ik moet 
bijbetalen?
De zonnepanelen leveren gemiddeld meer op dan wat u aan servicekosten betaalt. 
Als de zonnepanelen onderdeel zijn van een totaalpakket met isolatiemaatregelen 
dan gaat u ook besparen op gas. 

Waar is de voorbeeldberekening op gebaseerd ?
De zonnepanelen die wij plaatsen hebben een vermogen van 355 tot 400 wp. We 
gaan in de voorbeeldberekening uit van 355 wp met een rendement van 85%. Voor 
de berekening zijn we uitgegaan van een prijs van 22 cent per kWh. U betaalt over de 
stroom die met de zonnepanelen wordt opgewekt geen energiebelasting. 
Als u een vergelijking gaat maken op basis van uw jaarafrekening dan telt u het 
bedrag wat u betaald heeft aan verbruik , energiebelasting en ODE bij elkaar op. 
Dat totaalbedrag vergelijkt u met het bedrag wat u per jaar aan servicekosten zou 
betalen. 

Aan de voorbeeldberekening  kunnen geen rechten ontleend 
worden in verband met bijvoorbeeld schommelingen van de prijzen. 


