






Spelregels van dit Webinar

Om dit webinar goed te laten verlopen hanteren wij de 
volgende spelregels:

1. Schakel uw microfoon uit.
2. Schakel uw camera uit.
3. U kunt vragen stellen in de chatbox. 

Heeft u een vraag? Stel deze dan in de chatbox!



19:00 uur Woord van welkom namens de 7 Gemeenten

19:10 uur Technische uitvoeringsmogelijkheden

19:25 uur Financiële aspecten

19:40 uur Beantwoording van vragen

20:00 uur Afsluiting





Eerste stap naar energieneutraal in 2040
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Wie kan deelnemen aan het project?

Woningeigenaren

Midden- en kleinbedrijf

Verenigingen

Huurders (mits toestemming van de eigenaar)

* Alleen voor kleinverbruik (max. 3x 80 ampère)
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Wat zijn uw voordelen?

• Gehele ontzorging van de deelnemer

• 15 jaar garantie en onderhoud

• Onbeperkte mogelijkheid tot teruglevering

• Teruggeleverde kWh-prijs is maximaal (ca. 22 eurocent)

• Vanaf het 1e jaar financieel voordeel voor de deelnemer

• BTW-teruggave is in de regel mogelijk

• Meer en beter inzicht in energieverbruik

• Uw pand krijg een hoger energielabel

(+/- stijging WOZ-waarde met €3.000,-)



1
Randvoorwaarden en kader van het project

Hoe vindt de verrekening met de deelnemer plaats?

• Deelnemer en gemeente sluiten contract af

• De deelnemer betaalt een vast bedrag en heeft het 

voordeel van een lagere energienota

• Volta Limburg is belast met de installatie en 

afhandeling maandelijkse betalingen



2
Randvoorwaarden en kader van het project

Welke looptijd van het contract wordt toegepast?

• Gegarandeerde standtijd van zonnepanelen: 

een looptijd van 15 jaar



3
Randvoorwaarden en kader van het project

Hoe is de eigendomsverhouding tijdens de looptijd?

• Deelnemer wordt meteen eigenaar, de gemeente

is intermediair tussen Volta Limburg en deelnemer

• Na einde looptijd (15 jaar) is de deelnemer zelf

verantwoordelijk voor het beheer en het 

onderhoud



4
Randvoorwaarden en kader van het project

Onderhoud, verzekering en eigendom

• Het onderhoud 15 jaar uitbesteed aan Volta Limburg

• De zonnepanelen in opstalverzekering deelnemer

• De deelnemer is eigenaar van het pand of woning





A
Proces en financiering / Aanleg

1. Gemeente regelt de voorfinanciering voor het project.

2. De inwoner meldt zich aan bij de Serviceprovider, deze

maakt calculatie en brengt offerte uit. 

3. Na akkoord inwoner, geeft de Serviceprovider opdracht

aan installateur om de zonnepanelen te plaatsen. 

4. De Serviceprovider stuurt factuur voor plaatsing naar de 

gemeente; de gemeente betaalt deze.



B
Proces en financiering / Service

5. De serviceprovider stuurt deelnemer maandelijks een factuur 

voor alle aflossing en service van de zonnepaneleninstallatie. 

6. De deelnemer betaalt deze factuur aan de Serviceprovider.

7. De Serviceprovider sluist de aflossing door naar de gemeente. 

De serviceprovider houdt de servicekosten zelf, immers 

hiermee moet hij de serviceverlening organiseren. 

8. De gemeente lost haar financiering bij de bank af. 

Hiermee is de cirkel gesloten. 



Samenvatting

Gemeente

• De voorbeeldfunctie overheid

• Eerste stap naar een 

energieneutrale regio in 2040

• Grootste zonnepanelen project 

in Nederland

• Aanjagen investering

• Faciliteren inwoners en 

bedrijfsleven

Deelnemer

• Optimale ontzorging

• Direct financieel voordeel

• Ook minder draagkrachtige 

inwoners kunnen 

deelnemen

• Pand krijgt hoger 

energielabel

Bedrijven

• Stimulering van innovatie

• Impuls omzet en 

werkgelegenheid voor 

bedrijven in de regio

• MKB-bedrijven kunnen 

eveneens participeren 

(mits kleinverbruiker)
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Wie is Volta Limburg?

Geschiedenis

• Plem, Limagas, Mega, Essent

• Comfort warm water en CV

Nu

• Duurzaam comfort in en rondom de woning

• 100% Essent

• 2016: Eigen divisie PV “Volta Solar” (Heerlen) en overname JTS

• 2017: Overname Isoprofs door Essent

• 2020: Overname Willems Koeltechniek
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Zo werkt het

• Aanmelden via website

• Desk-research

• Schouw

• Installatie

• Oplevering

• Beheer

• Garantie



Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl



Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl



Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl



Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

Mono-kristallijn (zwart)

Poly-kristallijn (blauw) 

Soorten panelen



Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

Solar Edge met optimizers



Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

Vrijblijvende
offerte



Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

Contract met 
de gemeente



Inclusief een 
technische controle 

van het dak. 



Eventuele aanvullende 
kosten meterkast kunt u 
meefinancieren via de 
gemeente en worden 

verwerkt in uw contract.









15 jaar All-in garantie op gehele 
zonnepaneleninstallatie:

• Op alle onderdelen
• Garantie op de opbrengst in kWh
• Gratis monteur bij storing
• Eventuele bewassing van de 

zonnepanelen bij onvoldoende 
opbrengst

• Actieve monitoring en rapportage 
door Volta Solar





Administratieve afhandeling

- Ondertekening contract door uw gemeente

- Automatische incasso in werking

- Gereedmaken documenten en indienen BTW-aangifte

- Uitbetaling BTW door de belastingdienst



Tijdsplanning

- Aanmelden en ontvangst offerte max. 1 week

- Contractfase, schouw en installatie gem. 2 maanden

- Administratieve afhandeling gem. 2 maanden

- Uitbetaling BTW afhankelijk van de 
belastingdienst



BTW-teruggave

• Meestal is de BTW-teruggave
mogelijk (particulier). 

• In sommige gevallen is 
afstemming vóór definitieve 
deelname verstandig.

• Raadpleeg voor de zekerheid 
de website en klik op de 
button ‘Informatie over de 
BTW-teruggave’.

www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

http://www.zonnepanelenprojectparkstad.nl/






Voorbeeld berekening exclusief BTW teruggave

Ligging Azimuth: 180 graden (volledig zuid)
Dakhelling: 35 graden
KWH prijs: 22 cent
Aantal panelen 14
Type panelen: JaSolar 325
Type omvormer: SolarEdge

Opbrengst eerste jaar: € 977,02
Kosten:                            € 601,82
Besparing:                      € 375,20



Voorbeeld berekening inclusief BTW teruggave

Ligging Azimuth: 180 graden (volledig zuid)
Dakhelling: 35 graden
KWH prijs: 22 cent
Aantal panelen 14
Type panelen: JaSolar 325
Type omvormer: SolarEdge

Opbrengst eerste jaar : €977,02
Kosten €518,44
Besparing €458,58







Bijna 4.500 deelnemers 

gingen U voor!

In Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal 
is er nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers

In Kerkrade en Simpelveld is die ruimte nog maar beperkt
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Let op!

• Er zijn ook andere financieringsmogelijkheden voor zonnepanelen!

• Bij wijziging kWh-prijs wijzigt óók de kostenbesparing!

• Informeer U goed! Het kan zijn dat prijzen bij aanbieders buiten het 
Zonnepanelenproject Parkstad lager liggen. Het is daarom goed om de prijzen 
en voorwaarden van de offerte uit dit Project te vergelijken met die van 
andere aanbieders. 

• Ieder huis en situatie is anders: maatwerk nodig.

• Ter info: oude zonnepanelen zijn gratis aan te bieden bij Rd4-milieupark.

• Als uw woning een monument is, kan het zijn dat plaatsing helemaal niet óf 
alleen onder voorwaarden mogelijk is.
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Wilt u zich aanmelden voor het Zonnepanelenproject? 
Ga dan naar
www.zonnepanelenprojectparkstad.nl

Heeft u na afloop van de informatiebijeenkomst nog 
vragen?
Stel uw vragen in de chatbox!

Of stel uw vragen via e-mail aan:
parkstad@voltasolar.nl




