
Agenda

�Even voorstellen:  Energiecoöperatie Wijdemeren
�Aankoop zonnepanelen
�Wat levert het op?
�Selectie van leverancier
�Groepsaankoop: het aanbod 

�Groenpand 
�De Zonnefabriek

�Proces van deelname
�Vragen ronde



Agenda

�Even voorstellen:  Energiecoöperatie Wijdemeren
�Aankoop zonnepanelen
�Wat levert het op?
�Financiering
�Selectie van leveranciers
�Proces van deelname
�Presentatie Groenpand en Zonnefabriek



Inkoop via samenwerkende coöperaties



www.ecwijdemeren.nl



Team EC Wijdemeren

�Energiecoaches (gesprekken, spreekuren, warmtescans)
�Ambassadeurs (straat, buurt, dorp)
�Voorbeeldhuizen (interviews en excursies)
�Projectleiders energieopwekking en buurtprojecten
�Communicatie (presentaties, foto’s, campagnes)
�Energielessen – Kompas op Groen
�Collectieve inkoop isolatie en zonnepanelen
�Kleine bespaarmaatregelen
�Bureauteam (ledenadministratie, boekhouding)
�Coördinatie



Energiecoachgesprek / Hoomdossier



Energiecoachgesprek / Hoomdossier



Aankoop zonnepanelen

�Positieve impact op het milieu (CO2 besparing)
� Slimme investering: 
• Hoger rendement door BTW teruggaaf en saldering
• Terugverdienperiode 6-8 jaar
• Stabiel en voorspelbaar
• Levensduur PV ca 25 jaar, omvormer ca 15 jaar

� Onafhankelijk van energiemaatschappijen
� Zichtbare voorbeeldfunctie

Aankoop zonnepanelen



Subsidie zonnepanelen
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Subsidie zonnepanelen



Financiering zonnepanelen



Wat levert het op…

Beoogde besparing CO2 uitstoot
�10 panelen 3.750 kW * 0,873= 3.273 kWh
�1 opgewekte kWh bespaart 0,46 kilo CO2

�De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh.
� 3.273 kWh * 0,649 = 2.124 kilo CO2 besparing
�Gemiddeld huishouden stoot uit 3.800 kilo CO2 door 

energieverbruik in huis (gas en elektra) 
�CO2 besparing is 55% op energieverbruik in eigen huis



Wat levert het op…



Selectie leveranciers

u Ervaringen uit vorige inkoopacties zijn verwerkt

u Voor selectie in eerdere inkoop 5 partijen benaderd, 2 op shortlist

u Selectiecriteria: 

o bedrijfsvoering, ervaring, financiële stabiliteit 

o kwaliteit en garantievoorwaarden van de zonnepanelen
o Pakketprijzen

o Verhouding prijs/kwaliteit (inclusief installatie, monitoring en garanties)

�Prijs is mede bepalende factor geweest



De keuze gemaakt…

�Groenpand is ingericht op collectieve inkoop voor particulieren met een goed 
ingericht bewonersproces 

�Groenpand heeft al een paar jaar inkoopacties met ons gedaan
�Groenpand voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en heeft een scherp bod 

uitgebracht

�Zonnefabriek is ingericht op collectieve inkoop voor particulieren met een goed 
ingericht bewonersproces 

�Zonnefabriek heeft een ander aanbod 

�Zonnefabriek kent ook de mogelijkheid van huur, al dan niet met latere aankoop
�Zonnefabriek voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en heeft een scherp bod 

uitgebracht



Meedoen met de actie…

Ontzorging
Van inschrijving tot installatie: begeleiding gedurende het hele traject.

Objectieve en heldere informatie 
Als onafhankelijke coöperatie informeren we je duidelijk en objectief.

Hoge kwaliteit en lange garantie
Je bent verzekerd van hoge kwaliteit zonnepanelen met goede garantievoorwaarden.

Compleet pakket
Het aanbod is all-in: een compleet zonnepanelensysteem inclusief installatie
en monitoringsysteem.

Samen een scherpe prijs
Door collectieve inkoop een scherpe prijs voor het zonnepanelensysteem.



Meedoen met de actie…
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Uitgebreide informatie op de site



Vragen voor ECW…?



Groepsaankoop Zonnepanelen



In deze presentatie

• Over Groenpand
• Over zonnepanelen
• Hoe nu verder: het proces
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Werking zonnepanelen



Materialen: Zonnepanelen  

330 Wp honeyblack halfcell
• 10 jaar productgarantie
• 25 jaar lineaire opbrengstgarantie 80%
• Top 3 Solar Score card 



Materialen: omvormer



Omvormers en type schakeling

Type 1: String omvormer
• Seriegeschakeld
• Optimalisatie per groep
• Monitoring per groep

Type 2: Micro-omvormers
• Parallel geschakeld
• Optimalisatie & monitoring per 

paneel
• Onbeperkt uit te breiden







Materialen: Montage   





In deze presentatie

• Over Groenpand
• Over zonnepanelen
• Hoe nu verder: het proces



Vragen voor Groenpand…?



Groepsaankoop Zonnepanelen



















Vragen voor Zonnefabriek…?



Dank voor jullie aandacht


