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Dank! 
 
Gerwin, Kirsten, Steven, Josje en Theo 



Zoom tips, etiquette en vraag 
 
Digitaal ontmoeten vraagt structuur. Daarom deze tips: 
•  Onder in scherm zit de werkbalk 
•  Geluid uit als je niet praat 
•  ‘Raise hand’ als je iets wilt zeggen 
•  Gebruik de chat voor vragen of opmerkingen 
 
Is het ok als we deze meeting opnemen en online 
zetten? En screenshots van het scherm maken en 
gebruiken (kleine portretjes)?  
 



Programma 
 
Inleiding en kennismaken 
 
Blok I 
•  Zonnepanelenactie werkwijze 
•  Basis van zonnepanelen, incl salderen en financieren 
Blok II 
•  Op je eigen dak: aanbod Sunshine Company  
•  Zonder dak: aanbod Blauwvinger Energie 
Blok III 
•  Zonnebloemwedstrijd: win een gratis zonnepaneel 
•  Hoe verder? Inschrijven   
•  andere acties 50 tinten groen Assendorp 
 
Rond 21.00 uur: Napraten 
  
 
 



Waar woon jij? Via	‘annotate’	met	‘stempel’		
jouw	plek	op	de	kaart	ze6en.	



Blok I 
 
•  Selectie van de leverancier door 50 tinten groen 

Assendorp 
•  Basis van zonnepanelen, incl salderen en financieren door 

50 tinten groen Assendorp 
 
 

  
 
 



Selectie leverancier 

•  Technisch team van 4 Assendorpers met (samen) brede facilitaire ervaring 
•  4 bedrijven uitgenodigd op basis ervaring vorig jaar en referenties uit de wijk 
•  Offerte aanvraag op basis praktijk voorbeelden 

•  Selectie criteria: 
-  prijs-kwaliteit 
-  Opvolging service 
-  Ervaring met wijken (dakenlandschap) als Assendorp 
 
 
 
 



Overzicht	vergelijking	offertes	

		 		 DRENTH	 		 SSC	 		 ENIE	 		 ZONNEPLAN	 		

PRIJS	 		 	-	 		 	++	 		 	+	 		 		 		

PLANNING	 		 	++	(?)	 		 	+	 		 	+	 		 		 		

KORTING	 		 	+	 		 	-	 		 	++	 		 		 		

BTW	TERUGGAVE	HULP	 		 	+	 		 	+	 		 	-	 		 		 		

REFERENTIE/	ERVARING	 		 	-	 		 	+	 		 	+	 		 		 		

KWALITEIT	MATERIAAL	 		 	+	 		 	+	 		 	+	 		 		 		

PLAN	VAN	AANPAK	 		 	+	 		 	-	 		 	-	 		 		 		

OFFERTE	VOLGENS	VRAAG	 		 	+	 		 	+	 		 	-	 		 GEEN	 		



	
Waarom	zonnepanelen	ac;e?	
-	Samen	werken	aan	energieverduurzaming	/	lagere	energierekening	in	Assendorp	
-	Collec;eve	voorbereiding	scheelt	iedereen	veel	uitzoekwerk	en	gedoe	
-	Scherp	aanbod	en	goede	service	krijgen	
	
	



Financieel 
 
Investering:   circa € 4.000 (12 panelen; netto) 
 
Terugverdientijd:  circa 6 a 8 jaar  
Jaarlijkse winst:  ong. € 600,-  
BTW teruggave:  BTW krijg je terug, dat regelen we. 
 
Salderingsregeling:  De besparing op jaarbasis blijft redelijk constant. 

   Tot 2023 via salderen. mag je alle opgewekte energie tegen vol tarief (inclusief   
                       energiebelasting) op jaarbasis verrekenen met je verbruik. Na 2023 wordt dit stapsgewijs 
   afgebouwd tot 2031. Daarna kun je alleen de kale stroomprijs nog verrekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiering: * Heb je spaargeld? Dat is het meest voordelig 
•  Heb je geen spaargeld? www.energiebespaarlening.nl, let op met 2 maatregelen: bv 

isoleren   
•  Anders lenen bij bank, bv onderdeel hypotheek 
 

Gebruik en opwek is niet altijd op hetzelfde moment! 



Financieel: Investering, terugverdientijd, BTW, salderen en financieren 
 
Investering:   circa € 4.159 (12 panelen; exclusief BTW) 
 
Terugverdientijd:  circa 7,5 jaar  
 
BTW teruggave:  Je wordt energiebedrijf! En kan de BTW op je investering daarom terugvorderen. 
 
Salderingsregeling:  Tot 2023 mag je alle opgewekte energie tegen vol tarief (inclusief energiebelasting) op jaarbasis 

     verrekenen met je verbruik. Na 2023 wordt dit stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Daarna 
kun je alleen de     kale stroomprijs nog verrekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiering:   Heb je spaargeld? Dat is het meest voordelig 

   Heb je geen spaargeld? www.energiebespaarlening.nl  /  particulier lenen / lenen bij een bank. Een aantal 
   energiebedrijven bieden panelen aan die je via je energierekening kunt betalen. 

 
 

Gebruik en opwek is niet altijd op hetzelfde moment! 

Vragen? 



Financieel: Investering, terugverdientijd, BTW, salderen en financieren 
 
Investering:   circa € 4.159 (12 panelen; exclusief BTW) 
 
Terugverdientijd:  circa 7,5 jaar  
 
BTW teruggave:  Je wordt energiebedrijf! En kan de BTW op je investering daarom terugvorderen. 
 
Salderingsregeling:  Tot 2023 mag je alle opgewekte energie tegen vol tarief (inclusief energiebelasting) op jaarbasis 

     verrekenen met je verbruik. Na 2023 wordt dit stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Daarna 
kun je alleen de     kale stroomprijs nog verrekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiering:   Heb je spaargeld? Dat is het meest voordelig 

   Heb je geen spaargeld? www.energiebespaarlening.nl  /  particulier lenen / lenen bij een bank. Een aantal 
   energiebedrijven bieden panelen aan die je via je energierekening kunt betalen. 

 
 

Gebruik en opwek is niet altijd op hetzelfde moment! 

Blok II: Het aanbod 
•  Zonnepanelen op je eigen dak: Sunshine company 
•  Zonnepanalen zonder eigen dak: Blauwvinger Energie 
 



•  Zonnepanelen 
•  Warmtepompen 
•  Vloerverwarming & lage temperatuur 

radiatoren 

•  Maatwerk, maatwerk & maatwerk!  
Zien? 

https://www.thesunshinecompany.nl/
projecten/ 
 



•  Zonnepanelen   
 



•  Stap 1: Gegevens ontvangen via 50 Tinten (hoe?) 
•  Stap 2: Telefonisch consul (binnen één week) 
•  Stap 3: Offerte per mail óf afspraak  
•  Stap 4: Nabellen (binnen 1-2 weken) 
•  Stap 5: 1e of 2e afspraak (bepaalt u!) 
•  Stap 6: Installatie, kan snel en iig binnen 6-10 weken na akkoord 

•  Alles corona-proof, desnoods met monteurs die alleen buiten werken.  

 



Zonnepanelen via 
Sekdoornse Plas 

Ø Geen	dak?	Of	niet	genoeg	
dakruimte?		

Ø Ook	jouw	huis	kan	ook	
aangesloten	worden	op	
zonnestroom	uit	Zwolle!	

Ø ObligaZes	verkrijgbaar	via	
Zonnepanelendelen	

Ø  Meer	informa;e:	h6ps://
blauwvingerenergie.nl/project/
sekdoornseplas		

	

	



Zwolse energie 

Ø Opgewekt	in	Zwolle	
Ø Samen	
Ø Bewuste	keuze		
Ø Via	Greenchoice		
Ø Klantvergoeding	voor	Blauwvinger	Energie	
Ø Aanjagen	nieuwe	projecten	

Ø h6ps://blauwvingerenergie.nl/ik-wil-zwolse-energie	

In	Zwolle	opgewekt	+	gebruikt	in	Zwolle	=	
Zwolse	Energie	
	
	



 
Vragen??? 



Financieel: Investering, terugverdientijd, BTW, salderen en financieren 
 
Investering:   circa € 4.159 (12 panelen; exclusief BTW) 
 
Terugverdientijd:  circa 7,5 jaar  
 
BTW teruggave:  Je wordt energiebedrijf! En kan de BTW op je investering daarom terugvorderen. 
 
Salderingsregeling:  Tot 2023 mag je alle opgewekte energie tegen vol tarief (inclusief energiebelasting) op jaarbasis 

     verrekenen met je verbruik. Na 2023 wordt dit stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Daarna 
kun je alleen de     kale stroomprijs nog verrekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiering:   Heb je spaargeld? Dat is het meest voordelig 

   Heb je geen spaargeld? www.energiebespaarlening.nl  /  particulier lenen / lenen bij een bank. Een aantal 
   energiebedrijven bieden panelen aan die je via je energierekening kunt betalen. 

 
 

Gebruik en opwek is niet altijd op hetzelfde moment! 

Blok III: en verder 
•  Zonnebloemwedstrijd 
•  Hoe aanmelden voor zonnepanelen 
•  Wat 50 tinten groen nog meer doet 
•  napraten 
 



Zonnebloemwedstrijd: wie heeft de 
grootste? 
 
•  Zaadjes via Magnoliastraat 25, in voortuin onder bankje. 
•  Opgeven: welkom@50tintengroenassendorp.nl 
•  Deel de groei van je zaailing op social media 

#zonnebloemwedstrijd #50tintengroenassendorp 
•  Keuring en prijsuitreiking in september 
•  Prijs: gratis zonnepaneel (op dak of wakawaka) 

•  Regelement: www.50tintengroenassendorp.nl/
zonnebloemwedstijd/ 

 



Hoe aanmelden voor zonnepanelen? 
 

•  Homepage website, knop 
offerte aanvragen. 

•  welkom@50tintengroena
ssendorp.nl 

•  Project Zonnepanelen en 
zonnebloemwedstrijd. 

•  https://
50tintengroenassendorp.
nl/zonnepanelen-contact/ 



Meer	;nten	groen?	
 
Help ons en de buurt: word straatambassadeur of leef je uit op social 
media 
 
•  De cv zuinig maken: do it yourself met onze inregelkit 
•  Groene daken: 50% korting door subsidie Waterschap 
•  Elektrische deelbakfiets voor ondernemers 
 
Opgeven: welkom@50tintengroenassendorp.nl 
 
 



Dank je wel! 
 
Luuk, Irene, Maarten, Diana, Olaf en Kirsten 
 
 
Welkom@50tintengroenassendorp.nl 
www.50tintengroenassendorp.nl 
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Gerwin, Kirsten, Steven, Josje en Theo 


