
▪Uw microfoon is bij binnenkomst uitgeschakeld

▪ De bijeenkomst wordt opgenomen, u bent vrij om   
camera uit te schakelen 

▪ Tussendoor vragen via chat

▪ Aan het einde van de presentatie vraag en 
antwoordsessie

▪ Streven is om de sessie om 21:30 uur af te ronden
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Praktisch



Informatiebijeenkomst
collectieve inkoop 

Zonnepanelen en Sedumdaken

Energiecoöperatie Wattnu

22 maart 2022
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Agenda

✓ Wie of wat is Wattnu

✓ Aankoop zonnepanelen en sedumdaken

✓ Presentatie Groenpand en Zonnefabriek

✓ Vragen ronde

✓ Een groen dak: sedum

✓ Vragen ronde

✓ Wat gebeurt er na mijn inschrijving?
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Introductie Wattnu 
Miel Janssen 
voorzitter Wattnu 
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✓ Bewonerscollectief: voor, door en met bewoners, 
ondernemers, organisaties en overheid

✓ Coöperatie zonder winstoogmerk en zonder 
commerciële belangen

✓ Groep van enthousiaste en betrokken mensen in 
een professionele maatschappelijke organisatie

✓ Passie om bij te dragen aan duurzame 
woonomgeving in Gooise Meren

Wie is Wattnu
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Klimaatakkoord van Parijs

✓ temperatuurstijging < 2°C 

✓ inspannen om max 1,5°C

Klimaatakkoord Nederland

✓ 49% -> 55% CO2 reductie in 2030

✓ 95% CO2 reductie in 2050

✓ van het aardgas af 

Focus Wattnu: wat burgers kunnen 
beïnvloeden

✓ Onze gemeente

✓ Onze huizen

2016

73%

Landbouw
Industrie

Mobiliteit

Gebouwde 
omgeving

50% energie besparen

50% lokaal eigendom

50% centraal duurzaam opwekken

Scope
Wattnu

100%

2050

Onze rol ?

Waarom Wattnu
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✓ Informatieavonden met buurtplatform en gemeente

✓ Communicatie: nieuwsbrief, social media, kranten 

✓ Kompas op groen, installatie dorpsplein en gastlessen

✓ Energiecoaches, dé basis

✓ Campagnes kleine maatregelen en gedrag

✓ Collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen

✓ Warmtefoto’s met infraroodcamera

✓ Energiedisplay bruikleenservice 

✓ Collectieve zonnestroomprojecten

✓ 1000 dakenplan

✓ Solarcarports

✓ Energieleverancier via OM

✓ Aquathermie Muiderberg

✓ Waterstof Naarden Vesting

✓ etc

Wat doet Wattnu
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Aankoop Zonnepanelen
en Sedumdak

Majo Hendriks 
Coördinator collectieve inkoop 
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✓Samen met andere coöperaties

✓Meer dan 4 jaar ervaring

✓Nieuw: sedum dak 

✓U wordt ontzorgd! 
Vloerisolatie

Zo
n

n
e

p
an

el
e

n

HR++ Glas

Bodemisolatie

Collectieve inkoop Zonnepanelen 
en Sedum
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✓ Positieve impact op het milieu (CO2 besparing)

✓ Slimme investering: 

• Hoger rendement door BTW teruggaaf en saldering

• Terugverdienperiode 6-8 jaar

• IRR (‘winst’) op langer termijn 12-15%

• Stabiel en voorspelbaar

• Levensduur 25 jaar

✓ Onafhankelijk van energiemaatschappijen

✓ Zichtbaar resultaat

Aankoop Zonnepanelen



✓Vanaf dag 1 koopt u minder elektriciteit bij  uw 
leverancier

✓U levert terug wat u teveel hebt, dat wordt 
verrekend (salderingsregeling)

✓U kunt de btw terugvragen

✓U kunt goedkoper lenen om de investering te 
betalen
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Financiële plaatje
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Terugverdientijd



✓Ervaringen uit vorige inkoopacties zijn verwerkt

✓Voor selectie 5 partijen benaderd, 2 op shortlist

✓Selectiecriteria: 

• bedrijfsvoering, ervaring, financiële stabiliteit 

• kwaliteit en garantievoorwaarden van de zonnepanelen

• Pakketprijzen

• Verhouding prijs/kwaliteit (inclusief installatie, 
monitoring en garanties)

✓Prijs alleen geen bepalende factor!
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Leverancierselectie



Groenpand
Groenpand is ingericht op collectieve inkoop voor particulieren met een goed 

ingericht bewonersproces 

Groenpand heeft al een paar jaar inkoopacties met ons gedaan

Groenpand voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en heeft een scherp bod 
uitgebracht

Zonnefabriek
Zonnefabriek is ingericht op collectieve inkoop voor particulieren met een goed 

ingericht bewonersproces 

Zonnefabriek heeft een ander aanbod 

Zonnefabriek kent ook de mogelijkheid van huur, al dan niet met latere aankoop

Zonnefabriek voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en heeft een scherp bod 
uitgebracht
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De Keuze viel op:



Groepsaankoop Zonnepanelen 



In deze presentatie

• Over Groenpand

• Over zonnepanelen









In deze presentatie

• Over Groenpand

• Over zonnepanelen



Werking zonnepanelen



Materialen: Zonnepanelen  





Materialen: omvormer







Materialen: Montage   





Vragen aan Groenpand 



Titel
Datum | plaats

Wattnu



Wie zijn wij?

● Pionier in zonnepanelen sinds 2009

● Meer dan 8000 installaties door heel 

Nederland

● Klanten beoordelen ons met een 9.4

● Zonnepanelen zonder investering 

met Huurdezon



Hoe werkt een zonnepanelen systeem?



Huur of koop: 
wat zijn de verschillen?

Eenmalige investering

Financieel hoger rendement

Geen aanschafkosten, wél besparen

Direct besparen op je energierekening

Eigendom van PV-installatie

Woningwaarde stijgt

Geen zorgen over onderhoud, 
verzekering, service en monitoring

Elk moment overnemen zonder 
boetes

Koop Huur



Installatie op maat



SMA Omvormer

● Shadefix (schaduwmanagement)

● Weinig onderdelen

● Laag warmteverlies

● Meer opbrengst



SunPower

● A-merk Amerikaanse zonnepanelen

● Mooi Full-Black design

● Cradle to Cradle (C2C)

Productgarantie 25 jaar

Vermogensgarantie: 87,2% na 25 jaar

Productgarantie 10-12 jaar

Vermogensgarantie: 80% na 25 jaar

Marktconform





Titel
Datum | plaats

Plan uw 
adviesgesprek



Daniël Goedkoopstraat 23

1096 BD Amsterdam

Info@zonnefabriek.nl

020-6766614

www.zonnefabriek.nl

Bedankt



• Zijn er al vragen voor uit de chat, die we nu kunnen 
beantwoorden? 

Vragen voor de leveranciers?
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GROENDAK BV
• 31 jaar ervaring

• Lokatie Scherpenzeel, inclusief voorbeeld daken op lokatie

INDIVIDUEEL & COLLECTIEF
• Prijzen voor collectief initiatief zijn lager dan individueel dak

• Individueel dak @20m2: €75,50

• 5 daken: €73,00

• 10 daken: €68,00

• Buurt-/Straat-collectief kan zich aanmelden via één penvoerder
• Op aanmeldformulier kan deze aangeven dat het om collectief gaat en om hoeveel 

daken

DOE HET ZELF OPTIE MET KORTING
• Elke offerte heeft 2 prijzen:

1. Compleet geleverd en aangebracht

2. Materiaal voor zelf aanleggen incl. kortingscode voor 8 % extra korting op aanschaf in 
webshop

SUBSIDIES
• Waterschap (€20/m2, achteraf subsidie aanvragen, betaling na realisatie)

Nieuw: Sedumdak
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Sedumdak

HET PRODUCT

• 5 laagsproduct (9 cm dikte)

• Randafwerking met olivijn-grind i.p.v. schaars riviergrind 

• Waterbergend vermogen ca. 31 l/m2

• Verzadigd gewicht 75 kg/m2

VOORWAARDEN VOOR HET DAK

• De dakconstructie dient geschikt te zijn voor toepassing van een 
sedumdak en kan 75kg/m2 dragen;

• Het dak dient waterdicht te zijn met goede hemelwaterafvoeren;

• Het dak is bezemschoon, bijvoorbeeld grind en losse zaken zijn 
verwijderd;

• Sedumdaken zijn niet beloopbaar als gebruiksdak. 
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➢ In samenwerking met Altijd Groen Werkplaats: 
➢ Vanaf mei op de Groene Ruyter proefopstelling te zien 

De Ruyterlaan 24a in Bussum

➢ Extra korting voor de eerste 100 aanmeldingen! 



Sedumdak & Zonnepanelen

PV & SEDUM: GOEDE COMBINATIE
• Sedum koelt en dit is goed voor het rendement van 

zonnepanelen

• Het sedumdak fungeert als balast voor de zonnepanelen 
dankzij het gepatenteerde Airframe

SOLAR SEDUM IS DE SPECIALIST VOOR DEZE COMBINATIE
• Totaal oplossingen Sedumdak & Zonnepanelen

GEEN ONDERDEEL VAN DE ACTIE VANWEGE

• Prijs

• Dakbelasting

• Sedum beperkt zichtbaar bij kleine dakoppervlakten

MEER INFORMATIE OP WWW.SOLARSEDUM.NL
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Vragen via de chat
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Betaalbare en duurzame energie

Ontzorging
Van inschrijving tot installatie: begeleiding gedurende het hele traject.

Objectieve en heldere informatie 
Als onafhankelijke coöperatie informeren we je duidelijk en objectief.

Hoge kwaliteit en lange garantie
Je bent verzekerd van hoge kwaliteit zonnepanelen met goede 
garantievoorwaarden.

Compleet pakket
Het aanbod is all-in: een compleet zonnepanelensysteem inclusief installatie
en monitoringsysteem of een compleet groen dak.

Samen een scherpe prijs
Door collectieve inkoop een scherpe prijs voor het zonnepanelensysteem.

Meedoen met deze inkoopactie
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Inschrijving via Wattnu.org/inkoopacties 

Vragenlijst invullen

Indicatieve offerte (na 2 weken)

Bij akkoord: inplannen huisopname (schouw)

Definitieve offerte ( 1 week na schouw)

Planning en voorbereiding

Installatie (binnen 2 tot 3 maand) 

Het proces
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Ook na deze avond is Wattnu actief betrokken bij deze 
collectieve inkoop, o.a. door 

Vraagbaak: zonnepanelen@wattnu.org en 
groendak@wattnu.org

Energiecoaches met een “master” in zonnepanelen
Vinger aan de pols en enquête na afloop
Ondersteuning bij straatprojecten met extra informatie of 

burenbijeenkomst, denk hierbij ook aan een gezamenlijk 
legplan

Ondersteuning van VVE’s 

De rol van Wattnu
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Vragen via de chat
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Informatie op onze website en op de website van Energie 
Verbonden:  
Brochures 
Inschrijfformulier 
De slides van deze presentatie 
Bedank mail met alle linkjes! 

Bedankt voor uw aandacht!

Hoe verder?
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