
 
Het is alweer voor de 3e keer dat de molenstichting een voorlichtingsavond organiseert over de 
aanschaf van zonnepanelen. Deze avond is goed bezocht met in totaal 14 geïnteresseerden. 

In het kort een verslag van deze avond!  

De opzet van deze voorlichtingsavond is om de mensen informatie te geven over de aanschaf van 
zonnepanelen. Op internet kun je voorbeeldberekeningen vinden van hoe snel zonnepanelen 
zichzelf terugverdienen. Deze berekeningen vallen meestal erg positief uit, de praktijk is dikwijls 
wat weerbarstiger. Zo is de situatie voor iedereen weer anders. Factoren daarbij zijn bijvoorbeeld 
stand van het dak, hoek van het dak, het installatiewerk, wat voor meter heeft men, welke 
panelen wil men hebben(o.a. kleur), ook bomen in de omgeving maar ook is het dak er geschikt 
voor. Toch kan men in het algemeen zeggen dat vrijwel iedereen de investering ruim binnen 10 
jaar terugverdiend. Bij de keuze speelt ook mee hoeveel stroom men zelf verbruikt.  

Collectieve inkoop van de zonnepanelen: 

Helaas biedt dit geen financiële voordelen meer, omdat de marges op de zonnepanelen al erg 
laag zijn. Wel kun je de BTW die je betaald over de installatie terugvragen bij de belastingdienst, 
hoe dat werkt daarbij kan de installateur maar ook de molenstichting adviseren. 

Salderingsregeling: 

Wat houdt deze regeling in: Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd hebt 
gekregen van het energiebedrijf. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u hebt 
terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Deze regeling staat wellicht over een 
paar jaar ter discussie. Meer stroom opwekken dan men zelf verbruikt is dan ook niet echt 
verstandig voor particulieren omdat de prijs die men voor de stroom betaald krijgt niet opweegt 
tegen de extra investeringskosten.  

Monitoring: 

Als u eenmaal zonnepanelen heeft aangeschaft, kunt u maandelijks de energie die door de 
zonnepanelen opgewekt word doorgeven aan de molenstichting. Wij kunnen deze stand  
vergelijken met andere zonnepanelen bij ons in het dorp. Deze vergelijk zorgt er dan voor dat 
eventuele problemen snel worden gevonden. 

 

 

 

 



Hoe nu verder: 

Omdat voor iedereen de situatie verschillend is, is het verstanding advies in te winnen bij een 
leverancier. Deze leverancier kan vrijblijvend bij u langs komen om advies en een offerte te 
geven. Wij hebben inmiddels een leverancier voor u uitgezocht, namelijk ASN te Dokkum. De 
keuze daarbij ligt niet zozeer op de prijs als wel op de kwaliteit. Ook de vraag hoe snel een 
leverancier bij eventuele storing kan reageren en in hoeverre de leverancier de garantie waar kan 
maken. Immers de aanschaf van panelen is voor een periode van 20 jaar of meer en natuurlijk 
kan niemand zelfs maar voorspellen of de leverancier er dan nog is maar een solide bedrijf is te 
prefereren boven een eendagsvlieg met mooie prijzen. Tevens hebben wij door de samenwerking 
in het verleden goede ervaringen met deze leverancier.  

Maar uiteraard is men is tot niets verplicht, iedereen is vrij om te kiezen voor zijn eigen 
leverancier.  

Als u het bijgevoegde formulier invult en inlevert bij de molenstichting, dan zal ASN contact met 
u opnemen voor het inplannen van een afspraak.  

 

Met een zonnige  groet, 

Het molenbestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opgavenformulier voor een vrijblijvend advies en offerte. 

 

Naam en voornaam:  

E-mail adres:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Jaarverbruik:   

Verwachte aantal panelen  
 

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u mailen naar info@dorpsmolen-reduzum.nl of 
langsbrengen bij één van de leden van de molenstichting. 

mailto:info@dorpsmolen-reduzum.nl

