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U wilt meehelpen aan een duurzame toekomst én er geld aan overhouden? Bijvoorbeeld via
zonnepanelen? In Waalre zijn daar drie opties voor. Hieronder vatten wij voor u samen wat die
inhouden en wat de voors en tegens zijn, zodat u kunt bepalen wat voor u het meest geschikt is.
De genoemde cijfers zijn indicatief en geen garantie.

1. Zelf zonnepanelen op uw dak leggen
U vraagt een schouwing en een offerte aan, maakt een
keuze en laat de zonnepanelen leggen. WEL heeft samen
met betrouwbare leverancier PureSolar een tijdelijke
aanbieding. Meer info: penningmeester.wel@gmail.com.
 Voorwaarden:
o U heeft een dak dat een groot deel van de dag
door de zon beschenen wordt.
o U kunt én bent bereid enkele duizenden euro’s te
investeren.
 Opbrengst:
o De elektriciteit gebruikt u direct of levert u terug
aan het net.
o U krijgt de BTW terug van uw investering. Via
‘salderen’ krijgt u per kWh evenveel terug als u
betaalt, nu ~20 cent.
o Financieel jaarlijks ~11% van uw investering;
over 15 jaar is dit netto ~5%/jaar.
 Risico’s:
o U moet het systeem (via de leverancier laten)
onderhouden.
o In 2020 wordt de salderingsregeling vervangen
door een ‘terugleververgoeding’; dat kan invloed
hebben op het rendement.

2. Regionaal zonnepanelen-project
In 2018 doet Waalre mee in een regionaal project
waarin huiseigenaren zonnepanelen op hun dak kunnen
laten leggen zonder eigen investering. De gemeente
verstrekt hiervoor een lening die in 15 jaar wordt
afbetaald. Installatie en opbrengst zijn voor 15 jaar
gegarandeerd.
 Voorwaarden:
o U heeft een dak dat een groot deel van de dag
door de zon beschenen wordt.



Opbrengst:
o De elektriciteit gebruikt u direct of levert u terug
aan het net.
o Via ‘salderen’ krijgt u per kWh evenveel terug als
u betaalt, nu ~20 cent.
o De aflossing van de lening wordt hierop in
mindering gebracht.
 Risico’s:
o In 2020 wordt de salderingsregeling vervangen
door een ‘terugleververgoeding’; dat kan invloed
hebben op de opbrengst.

3. Collectief zonneproject
Voor wie geen geschikt dak heeft is er een alternatief via
de aanleg van collectieve zonnedaken of –weides.
Huishoudens binnen een ‘postcode-roos’ kunnen
intekenen op een deel hiervan. Als het project gedekt is,
wordt het uitgevoerd en vormen de inschrijvers een
coöperatie die het verder gaat beheren. Deze
‘postcoderoos-regeling’ is 15 jaar gegarandeerd.
Meer info: secretaris.wel@gmail.com.
 Voorwaarden:
o U kunt én bent bereid enkele duizenden euro’s te
investeren.
o U stapt over naar de gekozen energieleverancier.
o U participeert in de op te richten coöperatie.
 Opbrengst:
o Financieel jaarlijks ~11% van uw investering;
over 15 jaar is dit netto ~5%/jaar.
 Risico’s:
o U bent deel van de coöperatie die het systeem
(via de leverancier) moet onderhouden.
o Als u buiten de postcoderoos verhuist, krijgt u
een veel lager rendement; u mag uw investering
wel verkopen.

