
 

Veel gestelde vragen: zonnepanelen 

bij woningverbetering 

Waarom moet ik betalen voor zonnepanelen?  
Mooiland koopt de zonnepanelen voor u en betaalt de garanties, de installatie en het onderhoud. 

U betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik van de zonnepanelen. Dit is een vast bedrag 

per paneel en valt onder de servicekosten. U bespaart meer dan dat u betaalt. Dankzij de 
zonnepanelen houdt u aan het eind van de maand dus meer geld over.  
  
Hoeveel bespaar ik met de zonnepanelen?  
Omdat u zelf stroom opwekt met de zonnepanelen, neemt u minder stroom af bij uw 

energieleverancier. Uw energieverbruik en -rekening bij de energieleverancier worden daardoor 
een stuk lager. Het bedrag dat u hiermee bespaart is hoger dan het bedrag dat u maandelijks 

voor de zonnepanelen betaalt. Het totale bedrag dat u bespaart hangt af van: 

• de grootte van uw dak;  
• de ligging van uw woning ten opzichte van de zon;  

• hoeveel stroom u verbruikt.  
  

Hoeveel zonnepanelen krijg ik? 
Bij het projectvoorstel ontvangt u  een akkoordverklaring. Hierop leest u hoeveel zonnepanelen er 
op uw dak mogelijk zijn. Meer of minder zonnepanelen plaatsen is niet mogelijk. Het aantal 

zonnepanelen past namelijk bij de woning, ligging en eventuele nieuwe bewoners in de toekomst. 
Toch is het mogelijk dat het aantal zonnepanelen nog verandert, bijvoorbeeld als: 

- na onderzoek blijkt dat het aantal zonnepanelen niet mogelijk is op het dak; 

- er met minder zonnepanelen toch evenveel opwekking mogelijk is.  
 

Verhoogt Mooiland elk jaar de kosten voor mijn zonnepanelen?  
Ieder jaar vanaf 1 januari bepaalt Mooiland het vaste bedrag per paneel voor de nieuwe 

projecten. Het vaste bedrag per zonnepaneel leest u in het projectvoorstel. 

  
Hebben de zonnepanelen gevolgen voor mijn huurtoeslag?  
Nee, de zonnepanelen vallen buiten de huur. Deze kosten zitten in de servicekosten. Uw 
huurtoeslag blijft hetzelfde.  
  
Hebben de zonnepanelen invloed op de huurprijs van mijn woning?  
Nee, uw huur gaat niet omhoog. De servicekosten stijgen wel. De zonnepanelen hebben ook geen 

invloed op de jaarlijkse huurverhoging.  

  
Wat gebeurt er als ik meer stroom verbruik dan de zonnepanelen opwekken?  
In de avonduren en de (donkere) winterperiode verbruikt u waarschijnlijk extra stroom. En 

tijdens de zomer wekt u waarschijnlijk meer stroom op dan u verbruikt. De energie die u dan 

‘over’ heeft, wordt gebruikt in de periode waarop u minder stroom opwekt. Met andere woorden: 
we strepen het overschot en het tekort tegen elkaar weg. U betaalt alleen wat u per saldo 

gebruikt. Dit heet ‘salderen’. 

  
Klopt het dat de regering de regeling voor zonnepanelen verandert? 
De regeling gaat inderdaad iets veranderen. Het salderen verdwijnt en wordt vervangen door een 

‘terugleversubsidie’. Het kabinet maakt nog bekend wat dit precies betekent en wanneer dit 

ingaat. Zonnepanelen blijven een voordelige keuze.  

  
Kan ik zien hoeveel stroom ik opwek? 



 

Op de omvormer ziet u hoeveel energie de zonnepanelen per dag opwekken en hoeveel energie 
er in totaal vanaf de dag van de installatie is opgewekt. De omvormer is een 

kastje met een klein schermpje en hangt in de meterkast of op uw zolder.  

 
Op de jaarafrekening van uw energieleverancier ziet u of u energie heeft 

teruggeleverd. De meeste energieleveranciers sturen iedere maand een e-mail 
of hebben een app waarin u ziet of u energie heeft teruggeleverd.  

 

Sommige woningen hebben een kWh meter in de meterkast. Ook hierop kunt u 
zien hoeveel u opwekt.   
Het is mogelijk dat u op een andere manier ziet hoeveel energie de 

zonnepanelen per dag opwekken. Deze informatie krijgt u dan bij oplevering 
van uw woning.  

 

Hoe weet ik of er een storing is en wat kan ik dan doen?  
Heeft u een kWh meter in de meterkast? Als de meter niet oploopt, heeft u mogelijk een storing.  
 

Heeft u een omvormer in de meterkast of op uw zolder? Controleer deze dan regelmatig overdag, 

als de zon schijnt. Brandt er een rood lampje of staat er een foutmelding op het scherm? Dan 
heeft u mogelijk een storing.  

 

Ook als u op uw energierekening van uw energieleverancier ziet dat u in de zomerperiode geen 
energie teruglevert, is er mogelijk een storing.  

 
Controleer de werking van de zonnepanelen regelmatig. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

Meld storingen zo snel mogelijk, binnen een week, bij Mooiland. Dit kan telefonisch via 088 450 

10 10 of online via www.mooiland.nl/mijnthuis. 

 
Zorgen zonnepanelen voor brandgevaar?  
Zonnepanelen zorgen vooral voor brandgevaar als er onvoldoende ventilatie is en de panelen in 
het dak liggen. Onze zonnepanelen liggen niet in het dak, maar op een raster boven op de 

dakpannen. Er is daardoor genoeg ventilatie. Onze zonnesystemen voldoen aan alle 

veiligheidsnormen en richtlijnen.  
 

Let op; houd altijd de directe ruimte rondom uw omvormer vrij. Een omvormer wordt behoorlijk 

heet. Zorg er dus voor dat de omvormer geen contact maakt met andere materialen en plaats er 
niets bovenop. 

  
Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?  
Ja. Wanneer u zonnepanelen heeft, blijft u gewoon klant bij uw energieleverancier. Een deel van 
uw stroom komt straks van de zonnepanelen en een deel van het elektriciteitsnet.   

 
Moet ik zorgen voor onderhoud aan de panelen? 
U mag zelf geen onderhoud aan de zonnepanelen uitvoeren en de zonnepanelen niet 

schoonmaken. Zonnepanelen blijven schoon door de regen. Schoonmaken is dus niet nodig. 
Bij storing belt u met Mooiland. Dit kan telefonisch via 088 450 10 10 of online via 

www.mooiland.nl/mijnthuis. 
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