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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

AANTAL ZONNEPANELEN
VERSCHILT PER HUISHOUDEN
‘Waarom krijgen wij als gezin van vier personen 6 zonnepanelen, maar
mijn buren die met zijn tweeën zijn 10 panelen?’ Die vraag horen wij
veel. Wij snappen de verwarring. Hoe zit het nu eigenlijk?
Ieder huishouden heeft zijn eigen energieverbruik
door de samenstelling van het gezin of de leefsituatie.
Een gezin van vier personen kan immers bestaan uit
werkende ouders en kinderen die naar school gaan. Zij
zijn dus weinig thuis en gebruiken de hele week thuis
weinig energie. 6 zonnepanelen zijn dan genoeg om in
de energieopwekking te voorzien. Maar een gepensioneerd echtpaar dat samen thuis is, verbruikt de héle
week energie. Zij hebben samen wel 10 zonnepanelen
nodig, omdat ze meer energie verbruiken.
Meer opwekken, meer geld terug
De zonnepanelen op uw dak moeten uw gezin/huishouden zoveel mogelijk voorzien van genoeg energie,
zodat u veel minder energie nodig heeft van uw energie-

Daglicht belangrijker dan zon

leverancier. Extra winst is het dat huurders zich na het

Het weer heeft een grote invloed op zonne-energie. Het

aanbrengen van de zonnepanelen beter bewust zijn van

is overigens een misvatting dat je alleen zonneschijn en

hun energiebehoefte. Ze gaan zorgvuldiger om met hun

warmte nodig hebt om energie op te wekken. Zonne-

verbruik. Dat kan er toe leiden dat u uiteindelijk minder

panelen hebben namelijk voornamelijk daglicht nodig;

energie van de leverancier gebruikt en dus minder hoeft

dan wekken ze al energie op. De zon komt op de tweede

te betalen. Dat betekent dat u het maandelijkse voor-

plaats, maar het mag niet té heet zijn. Hoe heter de zon,

schot aan het energiebedrijf gedeeltelijk of misschien

hoe dikker en trager de energieopwekking. Vergelijk het

geheel terugkrijgt van de energieleverancier.

met een rietje: water door een rietje drinken gaat makkelijk; maar stroop door een rietje kost veel meer moeite.
Zo werkt het ook met een hete zon op zonnepanelen.
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Het hele jaar hebben we daglicht, maar de zon schijnt
de ene dag wat meer dan de andere dag. Maar energie
opwekken doen de zonnepanelen elke dag, het hele jaar
door. Of u nu 6 of 10 panelen heeft!
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