Projecten uitgevoerd door :

Zonne-Energie Op Maat
www.zonneenergieopmaat.nl
Verenigingen van Eigenaren (VvE)
Voor een VvE is het zeer interessant om zonnepanelen te plaatsen. Waarom? Een VvE heeft
vaak een groot plat dak. Dat betekent hoge
capaciteit. Vele VvE’s hebben verbruik van
elektra in de algemene ruimtes (lift, verlichting,
etc.). Dat is collectief aan te schaﬀen en in
korte tijd terug te verdienen. Daarmee gaat op
termijn de maandelijkse bijdrage omlaag en
wordt de energie duurzaam opgewekt.
Het is vaak mogelijk om voor de individuele
appartementen stroom op te wekken middels
zonnepanelen. Zonne-Energie Op Maat inventariseert, maakt tekeningen en een elektraplan.
Zo kan iedere bewoner bijvoorbeeld een deel
van het gezamenlijke dak gebruiken.

De voordelen van zonnepanelen
op een rij:
uw energie geheel of
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• Het
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Zonne-Energie Op Maat levert en
installeert volledige Zonne-installaties
bij Particulieren, Overheden, Bedrijven
en VvE’s. Zonne-Energie Op Maat is
gevestigd in Den Haag met daarbij een
volledige focus op zonnepanelen, niets

Een aantal VvE’s waar Zonne-Energie Op Maat
al zonnepanelen heeft geplaatst:

•
•
•
•

VvE Rijnzicht, Alphen aan den Rijn
VvE Neherpark, Leidschendam
VvE Lotte Beesestraat, Leiden
VvE ‘t Uitsigt, Alphen aan den Rijn

anders dan dat. Er zijn proefopstellingen,
waarmee getest wordt met verschillende
omvormers, merken panelen, bekabeling,
schaduw vlakken, hellingshoeken, etc.
Daarmee onderscheidt Zonne-Energie
Op Maat zich en hierdoor is de opbrengst
vaak 5-10% hoger dan bij andere aanbieders. Daarnaast kan de prijs laag
gehouden worden, doordat er groter
wordt ingekocht. Zo kunnen A-merken
van topkwaliteit worden aangeboden
tegen aantrekkelijke prijzen. Alle projecten
worden uitgevoerd met eigen personeel.
Monteurs en elektriciens hebben jarenlange ervaring en werken dagelijks aan
nieuwe projecten. Service en kwaliteit
staan bij Zonne-Energie Op Maat hoog in
het vaandel.

A-kwaliteit
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De zonnepanelen en omvormers die voor
klanten worden gebruikt zijn van A-kwaliteit.
Zorgvuldig zijn keuzes gemaakt omtrent de
te voeren producten. Met altijd de doelen
van de klanten voor ogen. Hoog rendement,
geen gedoe en hoge kwaliteit. Monitoring
kan via speciﬁeke Apps of uw eigen portal
op internet.

Steeds meer bewoners schaﬀen samen in een wijk, straat of buurt zonnepanelen aan.
Zonne-Energie Op Maat heeft hier speciale collectiviteits-tarieven (en dus voordelen)
voor. Collectieve aanpak, tegen een lage prijs, met individuele aandacht en behoud van
goede Service en hoge kwaliteit.

KOSTENBESPARING OP KORTE EN LANGE TERMIJN!
Particulier

Bedrijven, overheden en Verenigingen

Voor particulieren is het zeer aantrekkelijk
om te investeren in zonnepanelen. Op spaargeld wordt doorgaans weinig rente verstrekt.
Wanneer geïnvesteerd wordt in zonnepanelen
is een rendement van 10-20% per jaar reëel.
Daarna heeft u nog vele verdienjaren, waarin u
zelfstandig, gratis stroom opwekt.
Regelmatig zijn subsidies of andere vormen
van teruggave (BTW) mogelijk. Zonne-Energie
Op Maat is hiervan op de hoogte en kan hierin
adviseren. U kunt hiermee de terugverdientijd
nog verder verkorten.

omgezet worden naar wisselstroom. Hier is
een omvormer voor nodig. Zonnepanelen
kunnen serieel of parallel (per paneel) worden
aangestuurd. Zonne-Energie Op Maat biedt
beide systemen aan en adviseert u hierin op
maat. Indien nodig wordt netjes en vakkundig
een nieuwe groep aangelegd.

Plaatsing van zonnepanelen wordt in principe
binnen één dag afgerond. De start is in de
ochtend en in de loop van de middag kunt
u genieten van zelf opgewekte stroom. Een
zonnepaneel levert gelijkstroom op, dit moet

Zonne-Energie Op Maat heeft al honderden
projecten uitgevoerd. Uiteraard kunt u bij een
referentie navraag doen. Het is ook mogelijk
om een service- en onderhoudscontract af
te sluiten.

De werkelijke rendementen :
Plaats en soort dak

Omvang
installatie
(WP)

Verwacht
rendement

Periode

Werkelijk
rendement

Leidschendam, schuin dak

3700 WP

3330 kWh (90%)

1 jaar

3680 kWh (99%)

Leiderdorp, schuin dak

1920 WP

1565 kWh (86%)

1 jaar

1870 kWh (97%)

Nootdorp, plat dak

12500 WP

11250 kWh (90%)

1 jaar

11620 kWh (93%)

Den Haag, plat dak

4320 WP

3888 kWh (90%)

1 jaar

4215 kWh (98%)

Alphen, plat Oost-West

3360 WP

2688 kWh (80%)

1 jaar

2950 kWh (88%)

Wateringen schuin dak

3360 WP

3024 kWh (90%)

1 jaar

3250 kWh (97%)

Leiden, Plat dak

5040 WP

4284 kWh (85%)

1 jaar

4890 kWh (97%)

Steeds meer bedrijven, overheden en
verenigingen plaatsen zonnepanelen op het
dak. Dit biedt veel voordelen. Van kleine bedrijven tot grote multinationals, het is aantrekkelijk
om zelf stroom op te gaan wekken.
Zonne-Energie Op Maat heeft al verschillende
grote projecten uitgevoerd, zoals in Bleiswijk
231 panelen (62.270 Wp), bij Voetbalvereniging SEV 92 panelen (23.000 Wp) en op een
sporthal in Rhoon 498 panelen (134.460 Wp).
De investering is uiteraard af te schrijven en
de BTW meestal terug te vorderen.
Daarnaast zijn regelmatig subsidies beschikbaar zoals de EIA, MIA en SDE+. Soms zijn er
ook regionale subsidies of stimulansmaatregelen. Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden die het best bij uw organisatie passen.

Waarom zou een bedrijf deels
overgaan op Zonne-energie?
energie kan een onderdeel zijn
• Duurzame
van het MVO (Maatschappelijk Verantwoord

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemen) beleid binnen uw
onderneming.
Het bespaart geld, de kosten gaan omlaag.
Opdrachtgevers, de overheid of commerciële bedrijven vragen in inkooptrajecten
naar uw duurzaamheidsbeleid. Door hoger
te scoren op deze kwaliteitscriteria maakt
uw bedrijf meer kans op opdrachten.
Stabilisering; de prijs per kWh voor het
opgewekte deel blijft gelijk, u weet waar u
de komende 25 jaar aan toe bent.
De investering kan worden afgeschreven.
De BTW is aftrekbaar.
Totale ontzorging met gedegen montage en
jaarlijkse servicebeurten en ondersteuning.
U draagt bij aan de leefbaarheid van
onze planeet, voor onze kinderen en
kleinkinderen.
Het is mogelijk een display te plaatsen
bijvoorbeeld bij de receptie, waarmee de
opgewekte energie kan worden gevolgd
door de eigen medewerkers en klanten.
De informatie kan worden gelinkt naar
de eigen website.

