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Haal de zon in huis!
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De voordelen
Wat zijn de belangrijkste voordelen van 
zonnepanelen?

• Duurzaamheid: goed voor mens en milieu én 
uw portemonnee.

• Een flinke besparing op uw energierekening.

• De garantie dat u altijd in het voordeel blijft.

• Minder afhankelijk van stijgingen van 
energieprijzen.

• Betrouwbaarheid in de vorm van goede 
producten en materialen.

Zonnepanelen

Waarom kiezen voor 
zonnepanelen?
Het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen 
komt steeds vaker voor. Zonnepanelen zijn van- 
wege de hoge aanschafkosten niet voor iedereen 
haalbaar. Met dit aanbod hoeft u zelf niets te in- 
vesteren. Bovendien regelt Vidomes alles voor u:

• De complete installatie van zonnepanelen op 
het dak van uw woning.

• De aanleg van een extra groep in uw meterkast 
of indien nodig een nieuwe groepenkast.

• De mogelijkheid voor monitoring via een 
draadloze wifi-verbinding van de omvormer 
naar uw eigen internetvoorziening.

• Het aanmaken van een monitoringsaccount 
voor de installateur (met uw instemming).

• De melding aan de netbeheerder. Van de net- 
beheerder krijgt u vervolgens een aanbod voor 
een nieuwe (slimme) meter als de huidige  
meter niet geschikt is voor het registreren van 
de zonnestroom die u teruglevert (stroom die   
u zelf niet nodig heeft). De netbeheerder instal- 
leert deze meter gratis.
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Met zonnepanelen vermindert u de uitstoot van CO2 aanzienlijk en levert 
u een positieve bijdrage aan het milieu. Bovendien bespaart u geld. 
Doordat u zelf energie opwekt is uw energierekening lager.
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In bovenstaande afbeelding ziet u hoe zonne-energie 
omgezet wordt in bruikbare stroom.

Hoe werken 
zonnepanelen?
Montage zonnepanelen
De zonnepanelen worden ‘op-dak’ gemonteerd. 
Dat betekent dat we de zonnepanelen bovenop 
uw dak monteren op een aluminium montage- 
systeem.

Omvormer
Vanaf de zonnepanelen loopt een stroomkabel via 
een doorvoer in het dak naar binnen naar de om- 
vormer die meestal op zolder hangt. De omvor- 
mer is een 'kastje' dat de gelijkstroom van de 
zonnepanelen omzet in bruikbare wisselstroom. 
De omvormer is alleen actief als de zonnepanelen 
energie opwekken en maakt ’s nachts geen geluid.

Elektriciteitsmeter
Een moderne elektriciteitsmeter houdt bij hoeveel 
stroom u afneemt en hoeveel u aan het net terug- 
levert. Als de zon schijnt en u heeft een apparaat 
aan staan dan verbruikt u de zonnestroom direct. 
Deze besparing is dus niet zichtbaar als terugge- 
leverde stroom op uw energierekening!

Heeft u een ouderwetse meter met een draai- 
schijf, dan draait de meter terug als er aan het net 
geleverd wordt. U kunt op deze meter niet apart 
aflezen hoeveel zonnestroom u teruglevert.

Openbaar elektriciteitsnet
Wekt u meer stroom op dan u verbruikt? Dan 
wordt die stroom teruggeleverd aan het openbare 
elektriciteitsnet. De hoeveelheid wordt geregis- 
treerd en wanneer u de stroom later nodig heeft, 
wordt die weer aan u teruggeleverd en 1-op-1   
met elkaar verrekend. Dit heet ‘salderen’.
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Storing
Brandt er een rood lampje op de omvormer? 
Of vermoedt u dat de zonnepanelen niet goed 
werken? Neem dan contact met ons op.

Slimme meter
Heeft Vidomes uw systeem aangemeld en is 
uw huidige meter volgens de netbeheerder 
niet geschikt voor het registreren van de terug- 
geleverde zonnestroom? Dan neemt de netbe- 
heerder automatisch contact met u op voor 
het GRATIS installeren van een slimme meter.

Uw netbeheerder licht uw energieleverancier in 
over uw aanmelding, zodat ook daar de terug- 
levering administratief goed geregeld is. U bent 
niet verplicht om een slimme meter te nemen, 
deze keuze is aan u.

Niet geschikte (oude) meter
Een niet geschikte meter is een draai- 
schijfmeter die niet terugdraait of een 
digitale meter die de teruggeleverde 
stroom niet kan meten. U kunt hierdoor 
opbrengsten van zonnestroom mislopen! 
Als u een draaischijfmeter heeft die 
terugdraait bij stroomlevering kunt u er 
voor kiezen om deze te behouden.

Andere 
praktische 
informatie
De salderingsregeling
De meeste opbrengst en besparing is in de lente, 
zomer en herfst. De salderingsregeling is er om 
bewoners, die eigen zonnestroom produceren, 
maximaal te laten profiteren van hun eigen opge- 
wekte zonnestroom. De opgewekte stroom die u 
niet verbruikt, levert u terug aan het openbare 
net. Daar wordt de stroom ‘bewaard’, zodat u die 
op een ander moment, wanneer de zon niet 
schijnt weer kunt gebruiken. Uw geleverde stroom 
aan het openbaar net wordt onbeperkt verrekend 
met het eigen gebruik. Dit noemen we ‘salderen’.

Aanmelden bij 
energieleveren.nl
Het systeem moet voor de teruglevering worden 
aangemeld bij uw netbeheerder. In Nederland is 
het aanmelden van zonnepanelen collectief gere- 
geld door alle netbeheerders. Vidomes verzorgt 
deze aanmelding voor u. Hiervoor hoeft  u dus zelf 
niets te doen!

Monitoringapp en 
eigen webpagina
Zodra de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, kunt u 
de hoeveelheid opgewekte zonnestroom aflezen 
op de omvormer. Als u internet heeft, kunt u de 
prestaties eenvoudig volgen op een website of via 
de monitoring app op uw smartphone of tablet. 
U ziet hoeveel stroom uw zonnepanelen opwek- 
ken per dag, maand, jaar en totaal.
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De garantieregeling
‘Huurder blijft altijd in het voordeel’
Vidomes geeft de garantie dat de besparing op
uw energierekening door de zonnepanelen in de 
toekomst altijd hoger zal zijn dan de vergoeding 
die u voor de zonnepanelen betaalt. De bijdrage 
voor de zonnepanelen is een vast bedrag gedu- 
rende de gehele looptijd.

De besparing op uw energierekening kan in de 
toekomst hoger of lager uitvallen. Deze garantie 
geldt voor de hele periode waarin u gebruik  
maakt van de zonnepanelen, ook als energie- 
prijzen of vergoedingen dalen blijft u met deze 
garantie altijd in het voordeel. Informatie over     
de uitgangspunten en de voorwaarden van de 
garantieregeling staat in de huurovereenkomst.

Huurovereenkomst
Als u akkoord gaat met het aanbod, ontvangt u 
een aanvulling op uw huurovereenkomst. Hierin 
staan de rechten en plichten van huurder en ver- 
huurder beschreven. Zie vidomes.nl/de-leyens 
voor een voorbeeld.

Schaduw
Het is belangrijk dat er geen schaduw valt op een 
zonnepaneel. Wanneer een boom in uw tuin bo- 
ven de zonnepanelen uitgroeit, dan adviseren wij 
u die boom wat te toppen. Hierover kunt u contact 
met ons opnemen. Staat de boom niet in uw tuin, 
neem dan contact op met de gemeente of met 
Vidomes.

Plaatsing panelen
Het plaatsen van de zonnepanelen en omvormer 
duurt ongeveer 4 uur. Maar houdt u er rekening 
mee dat werkzaamheden kunnen uitlopen. Het is 
nodig dat er iemand thuis aanwezig is, omdat er 
ook binnen werkzaamheden worden uitgevoerd. 
De installateur bekijkt vooraf of een steiger of een 
andere Arbo-voorziening nodig is om de zonne- 
panelen veilig op het dak te installeren.

Video werkzaamheden
Een video van de werkzaamheden vindt u 
op onze website: vidomes.nl/de-leyens

Oplevering
Bij de oplevering van het systeem geeft onze 
installateur Klimaatgarant Solar een persoonlijke 
toelichting over de werking van het systeem. Ook 
ontvangt u een handleiding voor de monitoring 
van de opbrengst van de zonnepanelen.

Onderhoud
Vidomes verzorgt niet alleen de plaatsing, maar 
voert ook het onderhoud uit. Zonnepanelen zijn 
nagenoeg onderhoudsvrij en hoeven over het 
algemeen niet te worden schoongemaakt omdat 
ze vanzelf schoonspoelen bij een regenbui. Als 
tijdens de periodieke inspectie blijkt dat schoon- 
maken toch nodig is, dan worden de panelen
door de installateur gewassen. Als huurder mag
u de panelen niet schoonmaken, want dit geeft 
risico op schade.
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Op naar een duurzame 

toekomst!

Meer informatie
Meer informatie en veelgestelde vragen over 
dit project en het aanbod vindt u op onze 
website: vidomes.nl/de-leyens
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088 - 845 66 00
We zijn bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

WhatsApp 06 132 759 72

facebook.com/Vidomes

twitter.com/vidomeskcc

vidomes.nl

Postbus 390, 2600 A J Delft

Contact
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