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Opbouw presentatie 



1. Samenstroom, lokaal actief 

Tips energiebesparing (E-Café) 

Energieadvies aan huis. Coach – Ineke Huijgen 

Project Buurkracht 

Aanbod zonnepanelen 

 



Waarom doen we dat? 

 Minder afhankelijk van grote energiebedrijven 

 Beter voor ons milieu 

 Besparing voor huishoudens 

 Helpt lokale werkgelegenheid 

 Samenwerken als lokale kracht 
 
 
 

 



De energiecoach 

• Komt bij u aan huis 

• Wat is mijn situatie? (Inventariseren van het 
energieverbruik) 

• Wat kan ik doen? (Besparingsopties bespreken) 

• Het overzicht. (Maakt rapport van de 
maatregelen en globale kosten daarvan) 

• Voor leden Samenstroom € 35,-  



Lid worden Samenstroom? 

• U steunt lokale samenwerking.  
• U krijgt pakket LED lampen t.w.v. €25,-; korting 

op energieadvies bij u thuis; korting aanvraag 
BTW-teruggave; deelname aan acties; 
stemrecht Samenstroom.  

• Kosten: €25,- jaar.  
• Aanmelden? I. Huijgen, St. Sebastianusstraat 22, 

Steyl, tel.: 077-3735293, email: Secretariaat-
samenstroom@ziggo.nl  
 

   N.b. Bij aanschaf PV installatie 1e jaar 
  gratis. Daarna verlenging mogelijk. 
 



2. Wat doen zonnepanelen? 



Wanneer zonnepanelen? 

1. Minder energie gebruiken 
- Energiezuinige apparaten  

- LED-verlichting 

- Isoleren 

 

2. Energie goedkoper inkopen 
- Collectieve inkoop  

 

3. Zelf stroom opwekken  

 

 



De zon, da’s gratis! 
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3. Van afnemer naar co-producent! 

• Inkopen van stroom: betalen 

• Opwekken van stroom:  inkomsten 

• Aanschaf nodig om op te wekken 

• BTW terugvragen bij belastingdienst (‘ondernemer’) 

• Wettelijk: salderen zoveel als afgenomen, daarboven 
terugleververgoeding. 

 

• 6 panelen leveren €310,-/jr  op. In 25 jaar: €7.750,-.  
Aanschafkosten €2.558,- ex BTW. Voor huishoudpot: € 5.192,- 

 



4. Aanbod systeem zonnepanelen 
• Drie pakketten in aanbod 

• Wensen verschillen, uw keuze! 

• Prijzen zijn all-in (levering, extra groep in 
meterkast en installatie) 

• Verlaagd BTW tarief op arbeid 6% (tot 1-7-2015) 

• Optie zwarte panelen 

• 10 jaar garantie 

• Software om productie te volgen 

• De budget-line van EtriPlus-Limburg Zon heeft 
afwijkende garanties en voorwaarden. 









Pakket C -Budget Line 
1560Wp 

Garantie op omvormer en panelen 10 jaar, 

systeemgarantie 2 jaar, garantie Growatt 

wifi stick 1 jaar 



Actuele rente (2 maart 2015): 
Tot 7.500,- aflossing in 10 jr.  0,5% 
Tussen 7.500-25.000,- aflossing in 15 jr.  0,7% 

Hoe betaal ik dat? 



 

Opnemen woning €100,- (Wordt verrekend bij 
bestelling) 

Vóóraf overzicht van kosten en schatting 
opbrengst  

Verlaagd BTW tarief op arbeid 6% (tot 1-7-
2015) 

Werkend opgeleverd 

Betaling in drie termijnen 

 

 

 

5. Een offerte, en dan?  



Teruggave BTW 

• Aanmelden als ondernemer  

• Dan teruggave BTW aanschaf zonnepanelen 

• Vrijstelling omzetbelasting vragen 

 

• Samenstroom regelt dit voor €85,= (elders  

 € 125,=) 



6. Vragen? 

Meer info over Samenstroom? Mw. I. Huijgen, St. Sebastianusstraat 22, 5935 AX Steyl  

Tel.: 077-3735293 E-mail: Secretariaat-Samenstroom@ziggo.nl 


