
Zonnestroom opwekken met de daken 

van Viveste



Waarom zonnestroom opwekken?
Koppeling met visie trias energetica

1e stap: beperk verbruik door bv. isolatie, renovaties

2e stap: duurzaam opwekken van energie? 

3e stap: restvraag van energie met fossiele energie zo 

efficiënt mogelijk opwekken (HR ketel). 

Welkom



Uitgangspunten

• Iedere deelnemer moet gelijkelijk voordeel hebben van 

zonnestroom op de daken van Volksbelang. Dakoriëntatie, type 

woning maakt niet uit;

• Geen bezit + grote investeringen door corporatie;

• Zo snel mogelijk alle daken gebruiken in samenwerking met 

“Lokale partijen”.



Een Hybridevariant

• Zonnestroom van de daken van Viveste wekken wij op met:

• Model Wocozon voor de EGW: salderen op eigen meter;

• Model Postcoderoosregeling voor woningen met een “slecht 

dak”;

• 2 verschillende vormen met als uiteindelijk doel een gelijkelijk 

voordeel per jaar voor de deelnemer 



Informatie Wocozon 
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Kasper van Heteren 

•Wocozon is een stichting

• Er is geen winstoogmerk 

• Ons doel: ook huurders laten profiteren van zonnestroom.

• Wocozon verzorgt installatie, onderhoud en monitoring zonnepanelen

• U profiteert financieel én draagt bij aan de energietransitie en een 

beter milieu.

Introductie
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Hoe werkt een zonnestroomsysteem?

• Zonnepanelen liggen op het dak, produceren gelijkstroom (DC)

• Micro omvormers maken van de gelijkstroom wisselstroom (AC)

• 1 Kabel vervoert de stroom van het dak naar de meterkast 

• In de meterkast registreert de Wocozon meter de productie van 

de zonnestroom in kWh.

Wat gebeurt er met de zonnestroom?

• 30 % gebruik je direct (bijv. koelkast)

• 70 % wordt op het net “geparkeerd” (salderen)



8

Hoe werkt Wocozon voor de bewoner? 

• U betaalt een voorschot voor de verwachte productie aan Viveste

• Niet in de huur, maar een ‘servicekosten’ component 

• Per jaar krijgt u €40,-, verrekend met het maandelijks voorschot 

• Bewoner betaalt alleen voor opgewekte stroom (€ 0,185 per kWh)

• Nu betaalt u gemiddeld € 0,21 per kWh aan uw energieleverancier

•Jaarlijkse afrekening in oktober. Teveel betalen

kan dus niet.

• Goedkopere stroom, 100% duurzaam opgewekt
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Waar moet een geschikt dak aan voldoen?

• Voldoende ruimte voor de panelen

• Oriëntatie en hellingshoek

• Weinig of geen schaduw 

• Niet binnen 10 jaar groot onderhoud

• Geen monumentstatus of beschermd

stadsgezicht

• Gedeeld dak (appartement) moet 

collectief georganiseerd en geïnstalleerd worden.

Viveste Houten
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Geen aanbod, wat nu?

• Appartement of andere vorm van gedeeld dak: meld uw interesse. 

Bij voldoende interesse zal een concreet aanbod volgen.

• Geen geschikt dak: U kunt zich bij Viveste melden voor een 

postcoderoos project. 
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Uw persoonlijk aanbod zonnestroom

• Goedkopere stroom én 100% duurzaam opgewekt

• Alleen betalen voor echt opgewekte & gebruikte stroom

• Geen aanschafkosten en gratis installatie. 

• Nooit extra kosten voor onderhoud, service of reparatie.

• Dat levert een huishouden  € 100,-+ voordeel per jaar

(bij een gezinsgebruik van ca. 2.800 kWh en 9 zonnepanelen)



Sommetje   (bijv. 9 zonnepanelen) 

jaargebruik = 2.800 kWh

9 Zonnepanelen 

Opbrengst:  2.600 kWh

Nu betaalt bewoner:  2.800 * 21,0 ct = € 588,-

Straks betaalt bewoner:

2.600 * 18,5 ct = € 481,-

200 * 21,0 ct = €   42,-

Voordeel:  € 105,-

€ 483,-€ 523 - €40 =
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Wat merkt u ervan?

• Zwarte panelen op dak

• Omvormer op het dak

• Zonnepanelenmeter in

meterkast. Monitoring niet via 

uw internet.

• Maandelijks voordeel

• Halve dag werk voor installatie: 

Panelen en omvormers op het dak, 

kabel naar meterkast. Meter ophangen 

en aansluiten.

Bewoners aan het woord
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Mijn Zonnepanelen Portal
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Gedetailleerde  afrekening
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Wat is nu het vervolg?

• Iedereen kan na de presentatie een persoonlijk aanbod ophalen

• Neem uw aanbod door. Stel uw vragen hier of bel Wocozon

• Stuur de overeenkomst op. Wij gaan voor u aan de slag.

• Afspraak wordt gemaakt voor installatie. 

• Zonnepanelen liggen voor de lentezon op het dak

• Genieten van de zon!



Vragen?



Kom in actie en profiteer van de zon!

• Enthousiast, en wilt u dat ook?

• Zonnepanelen op uw woning = besparen

• Vergeet uw persoonlijk aanbod niet

• Voor vragen en ideeën, wij lopen rond!



Bedankt voor uw aandacht 


