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WAT LEVEREN
ZONNEPANELEN MIJ OP?
De opbrengst van zonnepanelen verschilt per huishouden.
Belangrijkste factoren zijn de gezinssamenstelling, leefwijze,
energiegedrag, energieverbruik en weersinvloeden. We zetten de
opbrengsten en kosten voor u op een rijtje.
De meeste woningen van OFW hebben 10 zonne

Verdien met teruglevering

panelen. Dat past het beste bij het gemiddelde huis-

Daarnaast kunt u nog meer besparen. Want de opge-

houden. In dat geval is de gemiddelde energiebesparing

wekte energie die u zelf niet verbruikt, levert u via het

per jaar ongeveer € 500,- per huishouden. Dat is geld

stroomnetwerk weer terug aan uw energieleverancier.

dat u niet hoeft te betalen aan uw energieleverancier,

Hoeveel u per teruggeleverde kWh (kilowattuur) krijgt,

omdat u die stroom via uw panelen opwekt. Wel betaalt

verschilt per energieleverancier. Dat kunt u terugvinden

u servicekosten voor de panelen.

op het leveringsoverzicht. Of u kunt dit dagelijks digitaal
inzien en volgen via Sunny Portaal, de SMA-omvormer

Wat leveren 10 panelen op?

en door het slimme-meterportaal.

Een rekensom, per maand bij 10 zonnepanelen:
-

U bespaart € 44,- aan gemiddelde energieopbrengst

Besparing smaakt naar meer

(bij uw energiebedrijf).

Als gebruiker van zonnepanelenenergie kunt u dus

U betaalt € 22,- servicekosten (aan OFW).

goed in de gaten houden, hoeveel energie u opwekt

=> U bespaart dus het verschil: netto € 22,- per maand.

en hoeveel u verbruikt. Er is niks leuker dan de jaarafrekening te ontvangen, met het bedrag hoeveel euro

Bij storing direct actie

u terugkrijgt van uw energieleverancier. Veel huur-

Zodra de zonnepanelen op de woning zijn gemonteerd,

ders worden zich daardoor nog meer bewust van hun

meldt installatiebedrijf Nooter u aan bij Sunny Portaal en

verbruik. Het is voor velen een uitdaging om nog meer

de slimme-meterportaal. Van beide systemen ontvangt

te gaan besparen.

u een e-mail om zich aan te melden. Nooter kan dan
24 uur per dag meten of uw zonnepanelen goed
werken. Is de werking niet optimaal, dan belt Nooter u

Kijk op onze website www.huurdersbelangenvereniging.nl

op om een afspraak te maken voor een monteur, die

onder de link ‘Tips’ voor handige informatie bij uw energiever-

de installatie nakijkt.

bruik. De HBV helpt u graag om er warmpjes bij te zitten!
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De HBV wenst u alvast fijne feestdagen en een gezond,
energiezuinig 2020!

