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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 
�Inkoopactie isolatie, zonnepanelen, groen dak
�Wat levert het op en wat kost het
�Selectie van leveranciers
�Proces van deelname
�Financiering en subsidies
�Presentatie enkele deelnemende bedrijven
�En dan… de hybride warmtepomp
�Vragen, koffie/thee, gesprekken met de bedrijven en energiecoaches



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, zonnepanelen en groene daken
�Kleine bespaarmaatregelen
�Bureauteam (ledenadministratie, boekhouding)
�Coördinatie



Energiecoachgesprek / Hoomdossier



QuickScan Infraroodcamera



Inkoop via samenwerkende coöperaties



Meedoen met de actie…

Ontzorging
Van inschrijving tot levering: 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 goede kwaliteit met goede garantievoorwaarden.

Compleet pakket
Het aanbod is all-in: richtprijzen zijn vastgelegd, maar kunnen in specifieke situaties uiteraard 
afwijken.

Samen een scherpe prijs
Door collectieve inkoop een scherpe prijs en betrouwbare partijen.



Wat zit er in het pakket…



Wat levert het op aan €€€ reductie…



Wat levert het op aan CO2 reductie…



Aankoop zonnepanelen

�Positieve impact op het milieu (CO2 besparing)
� Slimme investering: 
• Hoog rendement door BTW teruggaaf en saldering
• Terugverdienperiode 4-7 jaar
• Stabiel en voorspelbaar
• Levensduur PV ca 25 jaar, omvormer ca 15 jaar

� Onafhankelijkheid van energiemaatschappijen
� Zichtbare voorbeeldfunctie

Voordelen zonnepanelen



…en straks: een hybride warmtepomp



…maar nu eerst: de leveranciers

u Voor selectie zijn ca 15 regionale partijen benaderd; 7 kwamen op de shortlist

u Ervaringen uit vorige inkoopacties zijn verwerkt

u Selectiecriteria: 

o lokaal of regionaal bedrijf

o bedrijfsvoering en financiële stabiliteit 

o kwaliteit en garantievoorwaarden

o referenties, team en plan van aanpak; 

o pakketprijzen; richtprijzen per m2

o verhouding prijs/kwaliteit, inclusief installatie, monitoring en garanties



Selectie leveranciers

BEDRIJVEN:SELECTIE CRITERIA:
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PRIJS-KWALITEIT
LOKAAL/REGIONAAL
KWALITEIT EN DUURZAAMHEID 

REFERENTIES
TEAM EN EVENTUELE ONDERAANNEMERS

KWALITEIT / DUURZAAMHEID (CERTIFICAAT)

PLAN VAN AANPAK

… en: meerdere glasbedrijven

En straks ook: hybride warmtepompen



Meedoen met de actie…



Meedoen met de actie…



Uitgebreide informatie op de site



Uitgebreide informatie op de site



Meedoen met de actie…



Subsidie voor isolatie en warmtepompen



Subsidie voor isolatie en warmtepompen



Subsidies voor VvE’s



BTW teruggave zonnepanelen



BTW teruggave zonnepanelen

Vanaf 2023: exclusief BTW



Subsidie Groene Daken

�Posit



Financiering verduurzamen



Financiering verduurzamen



Bedrijven presenteren zich…



Bedrijven presenteren zich…

1. Van de Bunt Isolatietechniek
2. ZekerZon (vh Zonnefabriek)
3. Groendak



• Wie is Van de Bunt isolatietechniek?

• Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?

• Welke woningen kunnen geïsoleerd worden?



Wie is Van de Bunt Isolatietechniek

FAMILIEBEDRIJF, 
OPGERICHT IN 2008

GEVESTIGD IN PUTTEN EIGEN VAKMENSEN IN 
DIENST, GOED OPGELEID 

EN GECERTIFICEERD

MEER DAN 50.000 
WONINGEN GEÏSOLEERD 



Vloerisolatie

PIF isolatiefolie 
- Dampdicht
- Reflectie 
- Folie op bodem

Elastospray (pur)
- Bij veel leidingwerk
- Naad- en kierdicht
- Nagenoeg dampdicht 



Voordelen van vloerisolatie

EFFECTIEF BESPARING 10% TOT 15% 
OP HET GASVERBRUIK

WARMERE VOETEN (VEREISTE: KRUIPRUIMTE 
> 50 CENTIMETER) 



Bodemisolatie

Bodemisolatie
• EPS-parels

- Vochtregulerend
- Minder kans op schimmel
- Bestrijdt muffe lucht
- Zeer geschikt voor 

kruipruimtes tot 50 
centimeter hoog 



Voordelen van vloerisolatie

Geschikt voor lage 
kruipruimtes

Jaarlijks een flinke 
besparing op de 
energierekening 

Verlaagd optrekkend 
vocht 

Zorgt voor 
waardevermeerdering 

van de woning 



Spouwmuurisolatie
• HR++ grafiet parels

- Lambdawaarde 0,034 
W/mk

- Vochtregulerend
- Ongevoelig voor 

ongedierte

• Knauf Supafil glaswol
- Lambdawaarde 0,034 

W/mk
- Bestaat voor 89% uit 

gerecycled materiaal 



Voordelen van spouwmuurisolatie

• Woning voelt behaaglijker 
en comfortabeler

• Geen schijntocht 
• Warmer in de winter, 

koeler in de zomer
• Draagt bij aan het milieu 

wat resulteert in verlaging 
van de CO2 uitstoot

• Meest rendabele manier 
van isoleren 



Dakisolatie (niet collectief, wel mogelijk)

Dakisolatie
• Cellulose

- Lambdawaarde: 0,038 W/mk

- Bestaat uit gerecyclede 
kranten 

- Heeft een brandwerende 
werking 



Voordelen dakisolatie

Hoge isolatiewaarde Duurzaam Brandveilig/schimmelwer
end Ademend



Bedrijven presenteren zich…





Wie zijn wij?
• Doel: zonne-energie voor iedereen 

toegankelijk maken
• Snel, helder en eerlijk adviestraject
• Focus op efficiëntie
• Dochteronderneming van 

Zonnefabriek (sinds 2009)
• Al meer dan 10.000 installaties door 

heel Nederland



Hoe werkt zonnestroom?



- Orientatie woning
- Helling
- Dakkapel
- Schaduwwerking
- Materiaal

Is je dak geschikt voor zonnepanelen?



SunPower

• A-merk Amerikaanse zonnepanelen 410Wp
• Mooi full-black design
• Onderhoudsvrij d.m.v. speciaal frame
• Cradle to cradle 

Productgarantie 25 jaar

Servicegarantie 25 jaar

Vermogensgarantie 
88,75% na 25 jaar

Conventioneel

Productgarantie 10-12  jaar

Vermogensgarantie 80% na 25 
jaar



String-omvormers, Micro-omvormers & Optimizers

- Gelijk- en wisselstroom
- Serie- of parallelgeschakeld



String-omvormers, Micro-omvormers & Optimizers



SMA omvormer

• A-merk Duitse omvormer
• Nr 1 van intelligente string-omvormers
• Duurzaam geproduceerd in Duitsland
• Weinig onderdelen - betrouwbaar
• Laag warmteverlies - meer opbrengst
• Gepatenteerde ShadeFix technologie
• Lange levensduur, gemiddeld 20 jaar



Hoeveel kan je opwekken per jaar?

Wat je kan elk jaar opwekken met een systeem van 4000WP.
Met een dak op het Oosten, onder een hoek van 40°, in Nederland:

Opbrengst = Vermogen van de installatie x Standaard factor x Oriëntatie factor 
Opbrengst = 4000 x 0.9 x 0.8 = 2880 kWh



De Oriëntatie factor



Salderingsregeling

Rekenvoorbeeld:                      Salderen na 2025
3000 kwh installatie
1000 direct de woning in
----------------------------------
2000 over van de installatie

2000 kwh van leverancier
Totaal verbruik: 3000 kWh
-----------------------------------
2000 – 2000 = 0
-------------------



Petje op, petje af



Op welk plaatje zien we een zonnecel?

OP AF



Wat is niet standaard onderdeel van een 
zonnepanelen installatie?

OP AF

Omvormer Batterij



Vanaf wanneer gaat de salderingsregeling 
worden afgebouwd?

OP AF

2025 2023



Wat is de gemiddelde levensduur van een 
zonnepaneel?

OP AF

12 jaar 25+ jaar



Hoeveel zonnepanelen heeft de grootste zonne-
energiecentrale ter wereld?

OP AF

3 miljoen 9 miljoen



Wanneer verschenen zonnepanelen voor het 
eerst op de markt?

OP AF

1955 1989



Rekenvraag: snelste correcte antwoord wint!

OP AFStel je hebt 3800kwh teruggeleverd en je 
hebt 2900 kwh afgenomen van het net. De 
terug lever vergoeding is €0,10 per kwh.

Hoeveel euro moet je betalen/ krijg je terug 
na salderen? Steek je hand op als je het 
antwoord weet!



Gefeliciteerd!!!



Groene Daken























…en tot slot: een hybride warmtepomp



…en dan: een hybride warmtepomp

- Zet elektriciteit + een bron (lucht, water, 
bodem) om in warmte 

- Warmtepomp werkt i.c.m. CV-ketel

- Zorgt voor overgrote deel van het jaar 
voor verwarming in huis (ca 70%)

- Cv-ketel springt bij als het buiten heel 
koud is en zorgt voor het warme tapwater 
in badkamer en keuken



rekentool: www.hieropgewekt.nl



…en dan: een hybride warmtepomp

Geschikt voor mijn huis?

Je huis is redelijk tot goed geïsoleerd:
• Minimaal een C of D energielabel
• Minimaal dubbel glas 
• spouwmuur isolatie
• vloer- of bodem isolatie
• dak isolatie 
• Vloerverwarming voor beter rendement

hoe beter geïsoleerd, hoe beter het 
rendement!

(Test: cv-ketel op 50o is comfortabel)



…en dan: een hybride warmtepomp
De voors:

- Bespaar direct op je energierekening
- Minder gasverbruik, tot wel 70% of meer
- CO2 reductie van 25% of meer
- Goede investering en nu met 30% 

subsidie
- Door hoge gasprijzen nu snellere 

terugverdientijd (tussen 3-7 jaar)
- Zonnepanelen: extra voordeel

En…: 
vanaf 2026 is, bij vervanging de CV ketel, 

een hybride warmtepomp verplicht!



…en dan: een hybride warmtepomp
De tegens:

- Je elektriciteitsverbruik stijgt
- Je bent niet 100% van het gas af
- Plaats voor buitenunit?
- Maakt de buitenunit veel geluid?
- Extra ruimte naast cv-ketel?
- Lange levertijd; winter 2023
- Maatwerk: elk huis is anders



…en dan: een hybride warmtepomp

De plannen vanaf maart 2023:

- 3 voorkeur-bedrijven gecommitteerd
- De energiecoach komt bij u langs

zij geven een basis advies waarmee de 
bewoner verder kan

- Offertes met geringe vergoeding aan 
bedrijven

- Optioneel kunnen we een EP-adviseur 
inschakelen, voor een energielabel of 
daadwerkelijke berekening te maken; hier 
zijn kosten aan verbonden

- Energiecoach volgt en adviseert het offerte 
proces



Koffie / thee 
&

langs de bedrijven
& 

coachgesprekken



ecwijdemeren.nl


