
  Duurzaam Riel Goirle 

 
 

  Robben Groene Energie 
       In samenwerking met: 



Verschillende panelen 

 Polykristallijn 

 Monokristallijn 

 Glas-glas panelen 
 



gelijkstroom 

wisselstroom 
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€ 0,20 / kWh = € 0,04/5 kWh 

Energie belasting 

Opslag Duurzame Energie 

BTW 
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€ 0,20 / kWh € 0,20 / kWh 

“Salderen” 

Eigen Verbruik 
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€ 0,20 / kWh  € 0,20 / kWh 

€ 0,035 / kWh 

Eigen Verbruik 

http://www.samanzonnepanelen.nl/image/cache/data/Omvormers/saman_omnik_omniksol_1.0k_1.5k_2.0k-500x500.png
http://www.zeelandnet.nl/google/image.php?imgrefurl=http://www.eggenwitgoedservice.nl/droogers.html&imgurl=http://www.eggenwitgoedservice.nl/images/droger.jpg&tburl=http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDw83EoaMtYxSEkWW6KUbD6I__CLku2NB8G3bmWmrUY8Y8L4hlp95yhA$sz=undefined&h=300&w=300&tbnh=116&tbnw=116


€ 0,21 / kWh € 0,21 / kWh 

€ 0,06 / kWh 

Eigen Verbruik 

Verschil  tussen opbrengst 

registratie op de 

omvormer en op de meter 

is het directe verbruik ten 

tijden van de productie 

van de zonnepanelen 
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Salderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 Huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 

 

 Daarna stapsgewijze afbouw tot 2031 – jaarlijks 11%   

minder salderen 

 

 Op de energievergelijker kun je de 

terugleververgoedingen per energieleverancier zien 

 

 

 
 



Elektriciteitsmeter 

• Digitaal 4 telwerken 

 

Geen probleem! 
 

 



Registratie van productie  

www.energieleveren.nl 

• Registratie niet verplicht, helpt netbeheerder 

• Indien Slimme meter noodzakelijk dan neemt 

Essent na aanmelding contact op 

 

Opties bij uw Elektriciteit leverancier: 

• Met uitlezing 

• Zonder uitlezing 

 



Teruggave Energiebelasting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 Iedere huisaansluiting krijgt een teruggave 

Energiebelasting soms ook wel heffingskorting 

genoemd. 

 

 Dit is een verrekening van de ‘hoge’ vaste 

netwetwerkkosten na de privatisering van 

energieleverancier en netwerkbeheerder 

 

 Ongeveer € 320,- per jaar = € 0,87 per dag 

 

 Is dus niet afhankelijk van het verbruik 

 

 

 



BTW teruggave – nieuwe KOR 

Aanmelden als ondernemer bij de 

Belastingdienst. Regeling ongewijzigd als| 

- < 10.000 Wp 

- <   2.500 euro BTW 

 

Gelijke gegevens op: 

 Factuur  

 Energierekening 

 BTW teruggave  

 



  Duurzaam Riel Goirle 

 
 

  Robben Groene Energie 
       In samenwerking met: 



Waar hebben we het over: 

Montagesystemen (hellend dak – plat dak) 

Omvormers + Monitoring 

Schaduwbeheer 

Reinigen panelen (onderhoud) 

Garanties 

Wat doen wij voor u? 
 



Montagesystemen (plat dak) 
 

 

 



Montagesystemen (hellend dak) 



   Omvormers 



Monitoring  

     Solar Edge 

          SMA Sunny portal 

Steca 



Schaduwbeheer 

Shadefix 



Reinigen panelen (onderhoud) 

Schoonmaken 
Jaarlijks ? 

Hellend dak Zelfreinigende werking  
  - om het jaar reinigen 
  - indien productie achteruit gaat 
 
Plat dak  Hellingshoek 10 of 15 gr. 
  - jaarlijks reinigen 
  - indien productie achteruit gaat 



Garanties 

Fabrieksgarantie op producten: 
Omvormers 
SMA    5 jaar  
SMA  10 jaar voor 1-fase actie tot 30-6-2020 
Solar Edge 12 jaar 

Montage systemen  
IBC  10 jaar 
Van der Valk 10 jaar 

Zonnepanelen   
IBC  15 jaar  
Jinko  10 jaar 
Trina  10 jaar 
LG  25 jaar 
SolarWatt 30 jaar 

Optimizers 
Tigo  10 jaar 
Solar Edge 25 jaar 

Opbrengstgarantie zonnepanelen 
IBC  25 jaar  
Jinko   25 jaar 
Trina  25 jaar 
SolarWatt 30 jaar 

 



Vooraf: 
• Inplannen afspraak / kijken op locatie 
• Gesprek van ca. 1 uur  

- Inventariseren wensen / verbruik 
- Meterkast beoordelen 
- Locatie omvormer + bekabeling 

• Offerte opmaken / bespreken 
• Indien akkoord, project inplannen 

Ontzorgen door:  
• Melden aan Enexis -> registratie 

Centraal Aansluitregister; 
energieleveranciers en klant krijgen 
hiervan bericht 
-> registratie www.energieleveren.nl 

• Regelen van de BTW-teruggaaf door 
specialist 

• Project klaar – schone oplevering! 
 

 

Wat doen wij voor u? 



  Vragen? 


