
 

FAQ Zonnepanelen Dutch Solar Systems 

 

Hoe werkt een zonnepaneel? 

Met zonlicht wekt u stroom op. Dat doet u met een zonnepaneleninstallatie want 

een zonnepaneel alleen is niet genoeg: 

- Zonnepanelen 

- Omvormer 

- Onderconstructie 

- Bevestigingsmateriaal (kabels & stekkers) 

Het omzetten van licht naar stroom gebeurt in het zonnepaneel. Op het moment 

dat er licht op valt, ontstaat er 'gelijkstroom'. De omvormer zet deze stroom 

vervolgens om in wisselstroom. Wisselstroom is dezelfde stroom als uit het 

stopcontact komt: 230V / 50Hz. 

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een 

zonnecollector? 

In een zonnecollector wordt warmte opgewekt en getransporteerd naar een 

opslagvat met water voor sanitair gebruik; dit noemt men ook wel een 

zonneboiler. Met een zonnepaneel wordt het zonlicht omgezet in elektrische 

stroom.  

Veel daken zijn geschikt voor het opwekken van zonne-

energie. Uw dak ook? 

Op www.zonatlas.nl kunt u snel zien of uw dak geschikt is.  

Is mijn meter geschikt voor zonnepanelen? 

1. Ferrarismeter 

Deze analoge meter is zeer geschikt indien u zonnepanelen heeft of wilt 

aanschaffen. Op de momenten dat de zonnepanelen meer stroom leveren 

dan dat u verbruikt zal deze meter automatisch terugdraaien.  

 

2. Analoge meter zonder draaischijf 

Deze meter lijkt op de ferraris maar is niet geschikt om te salderen of 

teruglevering te registreren. Indien u zonnepanelen heeft, of wilt, zal u een 

andere meter moeten laten installeren door uw netbeheerder.   

 

3. Digitale meter met teruglever registratie 

Deze digitale meter heeft een apart telwerk voor terug geleverde energie. Deze 

meter is dus geschikt indien u zonnepanelen heeft of krijgt.  

http://www.zonatlas.nl/


 

 

4. Digitale meter zonder teruglever registratie 

Er bestaan helaas ook digitale meters zonder teruglever registratie. Deze meters 

zijn op afstand uit te lezen (soort van slimme meter) maar zijn niet zo slim dat 

ze ook de teruggeleverde energie kunnen registreren. Ons advies is om deze te 

laten vervangen door uw netbeheerder.  

5. Slimme meter 

De slimme meter worden op dit moment uitgerold. U kunt deze dus aangeboden 

krijgen door uw netbeheerder. Wij adviseren mensen met een ferraris meter om 

deze altijd te laten hangen 

Als ik zonnepanelen wil moet er dan ook een extra 

elektriciteitsgroep worden aangelegd? 

Als het zonnepanelen systeem meer energie kan leveren dan 500W moet er een 

extra groep worden aangelegd. Dit houdt in dat er in de meterkast een nieuwe 

groep gemaakt wordt met een aparte zekering. Hierop wordt een kabel 

aangesloten die zonder onderbrekingen direct naar de omvormer gaat.  

Wat kost een zonnepaneel? 

De prijs van een zonnepaneel (dus excl. omvormer, bekabeling en toebehoren) is 

voornamelijk afhankelijk van het (piek)paneelvermogen. Panelen met een hoger 

rendement zijn relatief duurder terwijl de opbrengst per Wp niet hoger is. Het 

voordeel van panelen met een hoger rendement is dat ze minder ruimte in 

beslag nemen. 

Welk effect hebben zonnepanelen op de waarde van mijn 

woning? 

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Met zonnepanelen zal 

uw energielabel beter zijn. De verwachting is dat de hoogte van het energielabel 

correspondeert met de waarde van uw woning en daarmee zal stijgen. 

Moeten zonnepanelen tegen elkaar aan liggen? 

Nee, dat is niet noodzakelijk. Een dakraam of dakkapel mag gerust de rij 

onderbreken.  

Waarom heb ik een omvormer nodig? 

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Ons elektriciteitsnet werkt met 

wisselstroom. Om de opgewekte gelijkstroom van een zonnepaneel te kunnen 

gebruiken in uw huis en om terug te leveren naar het elektriciteitsnet moet het 

eerst omgezet worden naar wisselstroom. Wij leveren afhankelijk van het 

gekozen aantal zonnepanelen een bijpassende omvormer, zodat deze het 

vermogen van uw opstelling aankan. 



 

Wat is het verschil tussen watt en wattpiek? 

Watt is een eenheid van vermogen. Bij een zonnepaneel hangt het geleverde 

vermogen af van de hoeveelheid zon die erop valt. Daarom is door de 

fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat 

aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (laboratorium)omstandigheden 

levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Wij kunnen panelen leveren tot maximaal 

365Wp 

Een paneel van 300 Wattpiek levert onder ideale omstandigheden 300 watt. De 

jaarlijkse opbrengst van een 300 watt paneel is 300 Watt x 880 effectieve 

zonuren = 264 kWh. 

NB: 880 zonuren is een gemiddelde voor Nederland. Afhankelijk van de locatie 

kan het aantal effectieve zonuren hoger of lager zijn. 

Wat gebeurt er met de stroom die ik opwek? 

De stroom die u opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, 

zoals de wasmachine of koelkast. Wekt u meer stroom op dan op dat moment 

nodig is, dan levert u de stroom terug aan het netwerk. Heeft u meer stroom 

nodig dan u opwekt? Dan levert uw stroomleverancier u de stroom die u nog 

extra nodig heeft. Om stroom terug te mogen leveren, moet u zich wel eerst 

aanmelden bij www.energieleveren.nl 

Wat leveren zonnepanelen gemiddeld op? 
Tien zonnepanelen leveren al snel een voordeel op van ruim 500 euro per jaar. 

Deze berekening hebben we gebaseerd op een leveringstarief van € 0,19 per 

kWh. 

Verdient een zonnepaneel zich terug? 

Ja, op termijn verdient een zonnepaneel zich terug. De precieze terugverdientijd 

is echter van veel factoren afhankelijk. Voornaamste financiële factoren zijn de 

aanschafprijs en de stroomprijs van uw huidige leverancier. Ook is de locatie van 

de zonnepanelen voor een groot deel bepalend voor het rendement aan 

opgewekte zonne-energie. 

In Nederland geldt dat u de investering in zonnestroom tussen de 7 en 10 jaar 

kunt terugverdienen.  

Leveren zonnepanelen stroom als de gewone stroom 

uitvalt? 

Nee, uw omvormer schakelt uit veiligheidsoverwegingen automatisch uit, als de 

stroom uitvalt. 

 

http://www.energieleveren.nl/


 

Hoeveel zonnepanelen moet ik op mijn dak leggen: 
Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp. Om de opbrengst 

van een zonnepaneel in kWh per jaar te berekenen, vermenigvuldigt u het 

vermogen met een factor van 0,88. 

Rekenvoorbeeld: een paneel van 300 Wp levert op jaarbasis gemiddeld 300 x 

0,88 = 264 kWh op. Een gemiddeld huishouden heeft een jaarverbruik van 3.400 

kWh. Om dit zelf op te wekken zijn per jaar 3400/264 = 13 zonnepanelen van 

300 Wp nodig. 

Leveren zonnepanelen stroom als het bewolkt of koud is? 

Ja, want een zonnepaneel zet licht om in stroom. U produceert daarmee de 

meeste stroom op een onbewolkte zomerse dag.  

Ook in de winter werken uw zonnepanelen , zélfs op 21 december (de kortste 

dag van het jaar). Zonnepanelen werken namelijk op zonlicht, niet op 

temperatuur. 

Hoe lang gaan zonnepanelen mee? 

U kunt rekenen op minstens 25 jaar opbrengstgarantie voor de zonnepanelen. 

De opbrengstgarantie van de meeste zonnepanelen is ongeveer 85% na 25 jaar. 

Waar moet ik op letten als ik zonnepanelen wil laten 

installeren? 

De oriëntatie waarop uw dak ligt. De panelen moeten namelijk zo veel en zo lang 

mogelijk zonlicht ontvangen. Verder kunnen het type elektriciteitsaansluiting en 

de capaciteit van de aansluiting van invloed zijn. Vanzelfsprekend denken onze 

adviseurs hierin met u mee.  

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te 

plaatsen? 

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning 

nodig tenzij u in een monumentaal pand woont of uw woning onder een 

beschermd stads-of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met uw 

gemeente. Het is overigens altijd goed om dit voor de zekerheid te controleren. 

Moet mijn huis verbouwd worden als ik zonnepanelen 

laat plaatsen? 

Nee, het enige wat nodig is voor de plaatsing van zonnepanelen, is een doorvoer 

voor de stroomkabel en een aanpassing in de meterkast. 

Ik heb een plat dak. Kan ik daar zonnepanelen plaatsen? 

U kunt heel makkelijk zonnepanelen op een plat dak plaatsen. De panelen 

worden dan, onder een bepaalde hellingshoek,  op een constructie geplaatst, bij 

voorkeur op het zuiden gericht. 



 

Wat kan ik verwachten bij de installatie? 

Na uw akkoord op de offerte neemt de afdeling planning contact op om een 

datum voor een “warme opname” af te spreken. Daarna wordt in overleg met u 

een installatiedatum vastgesteld. Uw panelen worden in principe op één dag 

geïnstalleerd. De tijd die we nodig hebben, hangt af van het aantal panelen, de 

situatie onderdaks en uw meterkast. Ruim van tevoren hoort u wanneer we 

starten met de installatie.  

Wat is het effect van schaduw op mijn rendement? 

Zonnepanelen georiënteerd op het zuiden wekken de meeste elektriciteit op. 

Wanneer de zonnepanelen richting het oosten of westen gericht zijn dan behaalt 

u  ook nog een goed  rendement. Wel leveren ze dan ongeveer 20% minder op 

dan wanneer de panelen op het zuiden zijn gericht. Daken richting het noorden 

vangen beduidend minder zonlicht en zijn daardoor minder geschikt. 

Als uw dak niet optimaal georiënteerd is ten opzicht van de zon of er valt, om 

welke reden dan ook, op een gedeelte van uw dak schaduw, dan kunnen Power 

Optimizers mogelijk zorgen dat zonnepanelen toch interessant zijn. Onze 

adviseurs geven u graag advies.  

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen werken? 

Met behulp van de app die bij de omvormer wordt geleverd, kunt u de opbrengst 

van uw zonnepanelen inzien. Als u Power Optimizers laat installeren kunt u de 

prestatie van elk individueel paneel monitoren via een portal of app. 

Mijn zonnepanelen systeem werkt niet goed. Wat moet ik 

doen? 

Als (u denkt dat) uw zonnestroomsysteem niet goed werkt, neem dan contact op 

met Dutch Solar Systems. Wij helpen u graag verder. 

Hoe vaak moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken? 

Aanslag en vuil spoelen bij een regenbui van het paneel af. Vogelpoep wordt 

door de zon verbrand en valt er vanzelf af. Af en toe schoonmaken is altijd aan 

te raden maar het is niet noodzakelijk voor de opbrengst. Op een plat dak 

worden de panelen onder een lage helling geplaatst. Onderaan het paneel 

ontstaat aanslag. Wij adviseren om dit minimaal elk jaar schoon te maken. (P.S. 

een plat dak is vaak ook makkelijker toegankelijk dan een schuin dak.).  

Kunnen zonnepanelen tegen het weer in Nederland? 

Ja, Dutch Solar Systems bevestigt elk paneel zodanig dat ze bestand zijn tegen 

weersomstandigheden zoals storm, hagel, sneeuw en vorst. 

 

 



 

Kan er bliksem inslaan in mijn zonnepanelen? 

Bliksem kan overal in slaan. Zonnepanelen zijn geen bliksemafleiders. Onderzoek 

heeft aangetoond dat de kans op blikseminslag niet toeneemt na installatie van 

zonnepanelen. De installateur legt de installatie volgens de geldende norm aan, 

NEN1010 (binnen-installatie) en ISSO voor de zonnestroom-installatie.  

Kan ik subsidie krijgen? 

Sommige gemeentes bieden de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie. 

Deze subsidie bestaat over het algemeen uit een bijdrage voor de aanschaf van 

het zonne-energiesysteem. Dit is dan een vergoeding per Wp, tot een bepaald 

maximum. Op de website: www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u zien of uw 

gemeente subsidie verstrekt voor zonne-energieprojecten.  

Moet ik voor mijn zonnestroom-installatie een extra 

verzekering afsluiten? 

Meestal kan de waarde van uw PV-installatie worden opgenomen in de 

opstalverzekering. Het is belangrijk te weten of schade door o.a. brand, water, 

hagel, onweer of bliksem worden gedekt. Controleer daarom de 

polisvoorwaarden van uw opstal-/inboedelverzekering of vraag het na bij uw 

tussenpersoon. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor de schade die uw 

zonnepanelen aan derden kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan de schade die u 

aan derden toebrengt wanneer er bijvoorbeeld door een storm een zonnepaneel 

van het dak waait en een auto beschadigd of wanneer mensen hierdoor verwond 

raken. Deze schade wordt door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Er 

bestaat ook een mogelijkheid om uw installatie via een speciale 

zonnepanelenverzekering te laten verzekeren. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 

productieverliezen verzekeren. Dergelijke verzekeringen zijn over het algemeen 

wel prijzig.  

 

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/

