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WAAROM KRIJG IK GEEN
ZONNEPANELEN?
Mijn dak is volgens mij geschikt voor zonnepanelen en toch krijg
ik ze niet. Hoe zit dat? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.
We nemen ze even door om duidelijkheid te geven.
Schaduw door een boom
Het kan gebeuren dat er een grote boom (wel of niet
in uw tuin) ervoor zorgt dat uw dak teveel per dag in
de schaduw ligt. Dat betekent dat de oplevering van
de zonne-energie (het aantal kWh) niet gegarandeerd
kan worden. Stel dat u wel zonnepanelen krijgt, dan
betaalt u wel de servicekosten voor die panelen, maar u
behaalt niet de financiële besparing met de energieopwekking. Dat is voor u niet fijn. De keuze om als huurder
dan toch zonnepanelen te laten plaatsen, is voor de
verantwoording van de huurder.
Schaduw door een dakkapel
Sommige huurders vinden dat er rond hun dakkapel
voldoende ruimte is om zonnepanelen te leggen.

Isolatie op buitenkant van dak

Helaas is dat nu nog niet mogelijk: er moet voldoende

Ik heb geen dakkapel, er staan geen bomen rond mijn

ruimte blijven om bijvoorbeeld werkzaamheden aan

woning, en mijn dak ligt uren in de zon en daglicht.

de dakkapel veilig te kunnen uitvoeren. OFW mag ook

Waarom krijg ik dan geen zonnepanelen? Tijdens de

niet over de woninggrens van het dak richting de buren

moderniseringen van de afgelopen jaren hebben

gaan. Vaak betekent het dat er niet voldoende ruimte

sommige woningen dakisolatie gekregen aan de

is voor een paneel op dat dakdeel. Wel wordt er nage-

‘buitenkant’ van het dak. Deze woningen hebben name-

dacht over oplossingen om woningen met een dakkapel

lijk grote zolders die bewoners hadden ingericht tot

ook te kunnen voorzien van zonnepanelen.

slaapkamer of hobbykamer. Om deze huurders zo min
mogelijk te belasten, is ervoor gekozen de zolders zo
te laten en de isolatie van buitenaf te plaatsen. Gevolg
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is wel dat het aanbrengen van zonnepanelen daardoor
zeer arbeidsintensief is en dus veel geld kost. Zo duur
dat zonnepanelen op deze daken op dit moment nog
geen optie zijn.
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