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Bijeenkomst 28 maart 2019

Collectief  aanbod isoleren 
en zonnepanelen 



buur
krachtProgramma

1. Welkom en voorstellen buurkrachtteam door Inge Reijnen
2. Voor welke leveranciers is gekozen 
3. Energiebeleid door weth. Mike v.d. Geld
4. Energiebespaarlening door Monique Jansen
5. Presentatie Onno van Rijsbergen, onafhankelijk adviseur
6. Presentatie woningisolatie firma van den Dijssel
7. Presentatie zonnepanelen firma Solar Concept
8. Vragen (plenair) geleid door Inge Reijnen
9. Individuele vragen aan en afspraken met betreffende

leverancier
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Het buurkrachtteam heeft 
gekozen voor:

en
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Energiebeleid ‘s-Hertogenbosch 

door Wethouder Mike v.d. Geld
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Presentatie energiebespaarlening 

‘s-Hertogenbosch door 

Monique Jansen 



Brabant Woont Slim
 Energieloket
 Keukentafelgesprek à 

€40

Subsidie voor het 
voorbereiden van 
maatregelen om energie 
te besparen
75% met max € 2.000,- per 
eigenaar/bewoner

Energiebespaarlening
Tot max €65.000
Rente tarief 1%
Max 75% besteden aan
zonnepanelen

Hoe kan de gemeente ‘s-Hertogenbosch u “financieel” ondersteunen met energiezuinig
wonen?
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Presentatie door 

Onno van Rijsbergen,

onafhankelijk adviseur



Onno van Rijsbergen



Onafhankelijk advies

• Stip op horizon: 2050 energieneutraal

• Onafhankelijk advies 
door deskundige adviseurs:
architecten, bouwkundigen

• Najaar 2018 info avond Nuland:
al ongeveer 20 energieadviesgesprekken uitgevoerd

2019



Onafhankelijk advies

• NU 
Spouwmuurisolatie
Zonnepanelen

• Prima maatregelen als tussenstap
• Moet wel passen in geheel van maatregelen: 

‘No Regret’

2019 10



Uitgangspunten onafhankelijk advies:
• Uw wensen en ambitie centraal !
• Kosten – baten
• Comfort en gezondheid
• Welke kansen liggen er?

2019 11

Onafhankelijk advies



• Verslag met weergave gesprek en oplossingsrichtingen
• Nog geen berekeningen!
• Vervolgadvies mogelijk (met subsidie)
• kosten € 40,- (en bijdrage van gemeente)
www.brabantwoontslim.nl: advies aan huis

2019

Energie adviesgesprek

http://www.brabantaanwoontslim.nl/
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Presentatie door 

William van den Dijssel

leverancier van 





• Wie zijn wij 
• Waarom Knauf Supafil
• Waarom Neopixels 
• Hoe gaan we te werk
• Kostenopbouw
• Vragen



• WIE ZIJN WIJ
• Opgericht 1996

• Bouwkundige achtergrond

• Erkend Knauf installateur

• Erkend Neopixels installateur

• IKOB-BKB gecertificeerd

• VCA gecertificeerd 

• www.vandendijssel.com

http://www.vandendijssel.com/


• WAAROM KNAUF SUPAFIL
• Wordt al bijna 25 jaar toegepast in Engeland

• Ontwikkeld door KNAUF Insulation

• Gegarandeerde constante isolatiewaarde (0,034 lambda) 

• Densiteit altijd te controleren na uitvoering = contstant 

• Duurzaam materiaal (98% glas)

• Hoge geluidsisolatiewaarde 

• Hoogste brandveiligheid klasse (A1 = onbrandbaar)

• Tot 30% besparing op stookkosten



• WAAROM NEOPIXELS
• Ook mogelijk bij kleine spouwbreedtes (vanaf 30mm)

• Hoge isolatiewaarde (lambda 0,033)

• Neopixels bevat 20% meer grafiet dan de standaard 

parel (hierdoor hogere reflecterende werking)

• Kleine boordiameter (14mm / 16mm / 18mm)

• Tot 30% besparing op stookkosten



• HOE GAAN WE TE WERK
Voor inspectie:
• Inspectie spouwmuur endoscopische onderzoek

• Controle kwaliteit voegmortel / gevel

• Controle ventilatie woning / kruipruimte

• Meten oppervlakte van de te isoleren muren

• Werkwijze bepalen (spouwmuurafscheiding, boordiameter, 
reinigen spouwmuur, voegkleur, bereikbaarheid gevels) 

• Vrijblijvende offerte



• HOE GAAN WE TE WERK
Uitvoering volgens richtlijnen 
IKOB-BKB

• Aanmelden werk bij IKOB-BKB

• Aanbrengen boorpatroon

• Vullen spouwmuur (visuele controle)

• Afdichten boorgaten 

• Opruimen werkplek

Alles in 1 dag



• HOE GAAN WE TE WERK
Nazorg:

• Eventuele subsidie aanvragen

• Documenten (factuur, garantiecertificaat, subsidie 
Toebehoren)

Wij zijn pas 

tevreden als u 

tevreden bent

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=e1ExVI4JGz7eMM&tbnid=AWE0dzxvIo0q9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pex-dak.nl/?p%3D1&ei=IzczU_DCF8X00gWHiYCwBQ&bvm=bv.63738703,d.bGE&psig=AFQjCNFTF3dlRhzoWEPTFiKUFf8NW4jIRg&ust=1395951708817680


•KOSTENOPBOUW
m2 prijs incl. toebehoren:

1. Spouwmuurafscheiders 

2. Hoogwerker / stelling

3. Geen meerprijs kleinere boordiameter

4. Geen extra kosten subsidie aanvraag

5. Geen voorschot / vrijblijvende offerte
Isoleren is uw 

toekomst



• VRAGEN ?



buur
kracht

Presentatie door 

Twan Geurts van Kessel 

leverancier van





Onderwerpen:

• Buurkracht en Solar Concept
• Wie is Solar Concept?
• Werking zonnepanelen
• Verschillende type zonnepanelen
• Verschillende type omvormers
• Het traject
• Ons aanbod!
• Veelgestelde vragen



Buurkracht en Solar Concept



Wie is Solar Concept?

• Opgericht in 2010
• Wie zijn wij?
• Wat doen wij?
• Onze filosofie



Werking zonnepanelen

(1) Zonnepanelen          (2) Omvormer          (3) Meterkast          (4) Energienet



Verschillende type zonnepanelen

• Polykristallijn 285Wp

• Monokristallijn Fullblack 300Wp



Verschillende type omvormers

• Serie-geschakelde omvormer

• Parallel-geschakelde omvormer



Werking zonnepanelen serieel     Werking zonnepanelen parallel



Het traject

Ja

*De Buurkracht aanbieding is vanaf vandaag 3 maanden geldig!
*Voor alle standaard installaties gelden de Buurkracht prijzen. Dit is in   
alle installaties ons uitgangspunt!

Aanvraag (*) Inventarisatie Offerte(*) Akkoord?

Planning Installatie Facturatie Monitoring

Extra korting!



Ons aanbod!

“Buurkracht Schaijk heeft zes offertes opgevraagd bij bedrijven. ,,Zo konden we een 
goede vergelijking maken. Daar is één kandidaat uitgekomen: Solar Concept uit Schaijk. 
Een specialist van Enexis heeft meegekeken. Die zegt dat-ie nog nooit zo’n scherpe 
offerte heeft gezien.” (Bron: Brabants Dagblad 16-03-19, 16:59)

*Alle prijzen staan vast en zijn bekend bij Buurkracht. Alle door ons gemaakte prijzen worden 
gecontroleerd door de uw buurkracht team!



Veelgestelde vragen

• Salderen en de toekomst?
• Levensduur panelen, omvormers en productgarantie?
• Installatie garantie?
• Voordelen optimizers?
• Opbrengst in kWh?
• Wijze van montage?
• Aansluiting meterkast?
• Wat is inclusief de prijs?
• Terugverdientijd (ROI)?
• Monitoring?
• Hoe een offerte aanvragen?
• BTW-teruggave?
• Extra staffelkortingen?



Salderen en de toekomst?

“Mensen met zonnepanelen op hun huis kunnen tot 2021 de opbrengst blijven 
salderen met hun elektraverbruik. Dit maakte minister Wiebes van Economische 
Zaken en Klimaat eind januari bekend.” (Bron: www.rijksoverheid.nl)



Levensduur panelen, omvormers en produktgarantie?

-Serie-geschakelde omvormer
Produktgarantie standaard 10 jaar 
Verwachte levensduur circa 15-20 jaar

-Parallel-geschakelde omvormer
Produktgarantie standaard 12 jaar
Verwachte levensduur circa 20-25 jaar 

-Zonnepanelen
Produktgarantie standaard 10 jaar
Verwacht levensduur 25+ jaar



Installatie garantie?

Installatiegarantie standaard 7 jaar 



Voordelen optimizers?

• Hogere opbrengst van uw systeem;
• Volledige systeem monitoring, ook per zonnepaneel;
• Langere produktgarantie;
• Het systeem is beter uitbreidbaar in de toekomst;
• Panelen in verschillende windrichtingen mogelijk;
• SafeDC (DC-spanning wordt automatisch verlaagd wanneer de 

omvormer of netspanning 
wordt uitgeschakeld);

• Voorbereid op de toekomst;



Opbrengst in kWh?

De opbrengst wordt bepaald door de (1) ligging, (2) type 
zonnepanelen, (3) type omvormer, (4)hellingshoek, (5) 
schaduwobjecten, (6) Kabeltraject, (7) aantal zon-uren; 



Wijze van montage?

Schuin dak? Clickfit EVO!

https://www.youtube.com/watch?v=KTGmsVyp8awhttps://www.youtube.com/watch?v=KTGmsVyp8aw



Plat dak? FlatFix Fusion!



Aansluiting meterkast?

• Aansluiting op Meterkast
volgens NEN 1010:2015

• Aansluiting op PV-verdeler
volgens NEN 1010:2015



Wat is inclusief de prijs?

Turn Key



Terugverdientijd (ROI)?

De terugverdientijd is in iedere situatie anders. Dit ligt over 
het algemeen tussen jaar 5-7. In onze offerte staat de 
terugverdientijd voor u uitgebreid omschreven!



Monitoring?

• Serie-geschakelde omvormer

• Parallel-geschakelde omvormer



Hoe vraag ik een offerte aan?

1. Vul het aanvraagformulier in tijdens deze bijeenkomst;
2. Vraag een offerte aan via: https://solarconcept.nl/contact/;
3. Stuur een e-mail naar: verkoop@solarconcept.nl;

https://solarconcept.nl/contact/
mailto:verkoop@solarconcept.nl


BTW Teruggave?

Wij kunnen dit voor u regelen! Voor een gereduceerd tarief
Van 60,- excl. Btw verzorgen wij dit gehele traject voor u. 



Extra kortingen?

Wij gaan jullie  –naast de hele scherpe prijzen- ook nog de 
volgende extra staffelkortingen aanbieden:

=1x buurkracht initiatief samen < 060 systemen = -/- €0 per paneel;
=2x buurkracht initiatief samen > 060 systemen = -/- €1 per paneel;
=3x buurkracht initiatief samen > 090 systemen = -/- €2 per paneel;
>3x buurkracht initiatief samen > 120 systemen = -/- €3 per paneel;
>3x buurkracht initiatief samen > 150 systemen = -/- €4 per paneel;
>3x buurkracht initiatief samen > 180 systemen = -/- €5 per paneel;



buur
kracht

Vragen
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