
Zonne Collectief 
Lopikerwaard



Resultaten tot zover

10
Installaties 

767
Zonnepanelen 

230.000
kWh jaarlijks 

opgewekt Dat is genoeg voor 46 huishoudens!



Onze grootste 
installatie.. 

Hoogste kwaliteit materialen en installatie door 
zeer ervaren lokale installateur Solarprof

Live inzicht in de opbrengst van het systeem via een app

180 
Panelen!



Waarom meedoen aan het 
zonnecollectief?
✓ U wordt begeleid door een adviseur van Soft Energy

✓ Hulp bij aanvragen subsidies, doen aanvullende onderzoeken e.d.

✓ Installatie door gecertificeerde partij Solar Prof
✓20 jaar ervaring met de installatie van zonnepanelen 

✓Lokale installateur, gevestigd in Woerden

✓ Garantie op de installatie van 10 jaar 

✓ Hoogste kwaliteit zonnepanelen en omvormers

✓ Korting op de investering door collectieve inkoop
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Al 10 tevreden deelnemers in Montfoort, Polsbroek, Lopik, Cabauw, Oudewater en IJsselstein! 

https://www.solarprof.nl/


Hoe werkt een zonnesysteem?
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1) De zonnepanelen produceren gelijkstroom

2) De omvormer zet dit om naar wisselstroom 
welke bruikbaar is voor uw apparaten

3) In de meterkast wordt de stroom verdeeld

4) Als er meer wordt geproduceerd dan nodig 
gaat de stroom het net op 



Voorbeeld klein systeem 
Jaarlijks verbruik 20.000 kWh 

Subsidieregeling Salderen

Aantal panelen 75 stuks 

Jaarlijkse opwek 20.250 kWh

Investering € 15.750 (excl. BTW)

Jaarlijkse besparing €   2.000 (over 15 jaar)

Terugverdientijd 5 Jaar

! Fiscale voordelen nog niet meegerekend
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Uitleg Kasstroomoverzicht

Tot jaar 3 mag er volledig gesaldeerd worden (oranje), de 
totale energie opwek mag worden afgetrokken van het 
verbruik. Na jaar 3 mag een slechts een deel (paars) van 
de energie die u opwekt maar niet zelf verbruikt 
gesaldeerd worden. De besparing is in de eerste paar
jaren het hoogst (oranje). Let op! In jaar 15 zal naar
verwachting onderhoud of vervanging nodig zijn van uw 
omvormer (blauw). Er is rekening gehouden met deze 
kosten als ook onderhoudskosten (rood).

http://www.softenergy.nl/subsidies-en-fiscale-voordelen.html


Voorbeeld groot systeem 
Jaarlijks verbruik 20.000 kWh 

Subsidieregeling SDE 

Aantal panelen 250 stuks 

Jaarlijkse opwek 67.500 kWh

Investering € 52.500 (excl. BTW)

Jaarlijkse besparing € 5.800 (over 15 jaar)

Terugverdientijd 8 Jaar

! Fiscale voordelen nog niet meegerekend
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Met een SDE-subsidie wordt er een kWh-prijs 
verkregen voor de opgewekte stroom. Dit is dus 
een jaarlijkse subsidie en niet een subsidie die bij 
de investering wordt afgegeven. De subsidie wordt 
in 15 jaar uitgekeerd met 1 jaar mogelijke uitloop. 
Let op! In jaar 15 zal naar verwachting onderhoud
of vervanging nodig zijn van uw omvormer (blauw). 
Er is rekening gehouden met deze kosten als ook 
onderhoudskosten (rood). Daarnaast betaald u voor 
een speciale meter voor de zonnepanelen (geel). 

Uitleg Kasstroomoverzicht

http://www.softenergy.nl/subsidies-en-fiscale-voordelen.html


Vragen of behoefte aan advies?
Paul Hoogendijk en Emily Fransen van Soft Energy staan voor u klaar. 

06 – 10182181

Hoogendijk@softenergy.nl
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06 – 30067740

Fransen@softenergy.nl



Ook meedoen?
Aanmelden.softenergy.nl/Lopikerwaard

aanmelden.softenergy.nl/lopikerwaard

