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De uitdaging bij 
gestapelde bouw 
TJES: 
- Technisch 
- Juridisch 
- Economisch 
- Sociaal  
 
Voor huurders: Toestemming & medewerking 
van de woningcorporatie 
 



Een paar 
aandachtspunten 

Hoe werkt salderen? 

Wat zijn de verschillende opties? 

Hoe organiseren wij een project? 











Wat zijn uw opties?  





√ Groot efficiënt systeem 

√ Relatief lage investeringskosten 

X Voordeel is vaak minimaal 

X Geen optimaal gebruik van het dak 

X Vaak geen bijdrage aan energielabel woning 

X Geen flexibiliteit 

X Aansluitwaarde CVZ-meter vormt vaak een 
beperking 
 





√ Salderen tegen het hoogste tarief 

√ Individueel gebruik van zonnestroom 

√ Bijdrage aan energielabel woningen 

X Na 15 jaar veel omvormers vervangen 

X Geen flexibiliteit 

X Discussie over de verdeling van het dak 

X Omvormer in de woning zorgt voor weerstand 
/ klachten 

X Geen centrale monitoring mogelijk 

 

 

 





√ Collectief, efficiënt zonnesysteem 

√ Flexibel systeem, centrale monitoring  

√ Salderen tegen het hoogste tarief 

√ Bijdrage aan energielabel woningen 

√ Optimaal gebruik van het dak 

√ Gemak in beheer & administratie 

√ Kan voor huurders en eigenaren samen 

X Aanschaf van ´Herman´ 

X Licentie-/monitoringkosten 



Elk systeem is 
maatwerk! 
 

 



Organisatie van 
een project 
 

 



Financiering 
 

De VvE investeert (deels) 

De bewoners investeren  

Wij (LENS) investeren & exploiteren (lease) 

Lening / Subsidie 



Stappenplan VvE 

Draagvlakverkenning  

Bespreken in de ALV 

Onderzoeken van de mogelijkheden 

Bespreken van de mogelijkheden 

Besluit: go/no go 

Realisatie 

Afspraken over beheer 



Hoe zie ik eruit? 





Referentieproject 
Drielandenhoek Haarlem (2014) 
 
175 panelen, 39 huurwoningen + cvz-aansluiting  
Bewonersinleg varieerde, de hoeveelheid geleverde zonnestroom dus ook 
 
Bijzonderheid: Initiatief voor het project kwam van bewoners zelf 
 





Referentieproject 
Louise Wenthuis Amsterdam (2014) 
 
450 panelen, 171 sociale huurwoningen 
Bewoners krijgen 600 kWh stroom voor € 0.11 per kWh 
 
Bijzonderheid: grootste project in zijn soort in Nederland  
 



Inzicht in de opbrengst van de complete installatie op dag-, maand- en jaarniveau.  

 



Eenvoudig de verdeling aanpassen en een nieuwe verdeling maken.  

 



Eenvoudig overzicht opbrengsten per woning 

 



Draagvlak peilen 

 

Is er draagvlak?  

 

Gratis QuickScan aanvragen op 

www.zonnestroomverdeler.nl 

 

 

 

En nu?  



Heeft u nog vragen?  


