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STROOM OP JE DAK 
ALLES WAT JE WIL WETEN OVER ZONNEPANELEN 
 

 

 

 
Door zonne-energie te gebruiken kun je besparen op je energiefactuur. Niet alleen bespaar je geld, je draagt ook nog 
eens je steentje bij aan het milieu én je huis stijgt fel in waarde. 
De overheid biedt geen subsidies meer voor de aanschaf van zonnepanelen. Ze zijn echter een pak goedkoper 
geworden en wekken meer energie op dan ooit te voren. 
Maar wat brengt de toekomst ?  Zijn deze panelen nog nuttig of is de installatie van dergelijke panelen sterk zijn 
aantrekkelijkheid verloren ?   
 
 

 
Via een sterk onderbouwde PowerPoint neemt een deskundig spreker je mee in het verhaal van zonnepanelen en 
zonne-energie.  Toelichting in een taal die iedereen begrijpt.  
Onderstaande zaken worden aangesneden: 

• Zonne-energie 
• Hoe werkt een zonnepaneel (kort, technisch) 
• Opbouw van een huis-installatie 
• Soorten zonnepanelen 
• Wat doet de omvormer? 
• Invloed van oriëntatie, hellingsgraad van het 

dak, schaduwelementen …  
• Wat is een instralingsdiagram? 
• Bereken zelf de opbrengst van een installatie 

in kWh per jaar 
• Rendabel of niet ... en bereken zelf de 

rendabiliteitsperiode 
• Garanties op panelen, omvormer (... en de 

misleiding) 
• Prosumententarief ... en de elektriciteitsfactuur 
• Digitale meters ... en de gevolgen 

 

INFOSESSIE 
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Als afdeling zorg je voor een lokaal, een (witte) muur of scherm, een beamer en een stopcontact met een verlengkabel 
zodat de begeleider zijn laptop kan installeren.  De begeleider heeft zelf de presentatie mee. 
De begeleider zal een half uur voor aanvang van de opleiding aanwezig zijn. 
 
 

 
Voor het vormingsmoment betaal je als afdeling € 110, exclusief de vervoersonkosten van de begeleider. 
Betaling gebeurt aan kwb.  Wij regelen de betaling aan de lesgevers. 
 
 

 
①Kies ten laatste een maand voor je deze activiteit wil organiseren een van de beschikbare data op 
programma.kwbeensgezind.be.  

② Vul ook de contactgegevens in van de persoon die in je afdeling verantwoordelijk is voor deze activiteit. 
 
 
 

  


