
 

Handig om te weten als u zonnepanelen wil aanschaffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Heeft u zonnepanelen? Maak dan gebruik van het energieportaal van de Stichting Energie Inkoop. U 

krijgt hiermee kosteloos inzicht in uw elektriciteit- en gasverbruik, bruto-productie en de 
teruglevering. Bekijk de demoversie van het energieportaal via: https://portal.sei-collectief.nl  

Email: demo@cinergie.nl en wachtwoord: Demo. 

Kleinverbruik 
Kenmerk: voorschotten en jaarfactuur 
Aansluitwaarde: t/m 3x80A 

 U heeft recht op energie-
investeringsaftrek. Aanvragen via 
www.rvo.nl. 

 
 U moet uw installatie bij uw 

netbeheerder aanmelden via 
www.energieleveren.nl. 

 
 De zonnestroom die u teruglevert een 

het net mag u op uw jaarafrekening 
salderen met uw netverbruik. Dit is 
een gunstige overheidsmaatregel die 
in ieder geval tot 2023 geldt. 

Heeft u een groot- of 
kleinverbruikaansluiting? 

Is uw elektriciteitsaansluiting groot genoeg voor het aantal zonnepanelen dat u overweegt 
te kopen? Een 3x80A aansluiting kan maximaal 3 x 80A x 230V = 55 kW vermogen aan. Dit 
komt ongeveer neer op 190 zonnepanelen. Pas op met het vergroten van uw aansluiting! 

Hoe is de status van uw dakbedekking? Als deze binnen een aantal jaar vervangen moet 
worden is het misschien verstandig dit te doen voordat de zonnepanelen worden 
geïnstalleerd om kosten voor herinstallatie over een paar jaar te voorkomen. 

Wat is het optimaal aantal zonnepanelen? Het aantal wat op het dak past is lang niet altijd 
een goede maatstaf. Probeer teruglevering zoveel mogelijk te voorkomen. De Stichting 
Energie Inkoop kan voor u een simulatie maken hoeveel u in uw situatie gaat terugleveren 

Iedere situatie is anders! Wilt u en advies op maat over uw specifieke situatie? Neem 
contact op met de adviseur van de Stichting Energie Inkoop. U kunt Dave Lusthof van 
Cinergie bereiken via d.lusthof@cinergie.nl of op 06-20424621. 

Grootverbruik 
Aansluitwaarde: vanaf 3x80A t/m 100 kW 
Kenmerk: maandfacturen 

 U kunt een SDE+ subsidie aanvragen 
via https://mijn.rvo.nl/sde. 
 

 Vanuit de SDE+ krijgt u een 
toekenningsbedrag minus een 
minimaal correctiebedrag = het 
maximale subsidiebedrag per 
geproduceerde kWh. Let op: als de 
marktprijs stijgt, dan stijgt ook het 
correctiebedrag en daalt het 
subsidiebedrag. 

 

 De SDE+ subsidie loopt 15 jaar en een 
voorwaarde is dat u een bruto-
productiemeter heeft en uw 
installatie aanmeldt bij CertiQ. Uw 
teruglevering mag u niet salderen, 
hiervoor moet u een terugleverings-
contract sluiten met een leverancier. 


