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1. De opbrengst van zonnepanelen voor uw situatie

De opbrengst van de zonnepanelen is geheel afhankelijk van uw specifieke situatie. Voor uw situatie  
zijn dit de volgende factoren die ik voor u in kaart heb gebracht:

Zoninstraling

Om de opbrengst in kilowattuur te berekenen heb ik als eerste de zogehete omrekenfactor voor uw 
woonplaats (Ede) bepaald. Deze omrekenfactor wordt bepaald door de klimaatgegevens van de 
afgelopen 10 jaar.

De omrekenfactor wordt gebruikt om de capaciteit van zonnepanelen om te rekenen naar een reële 
opbrengst in kilowattuur (kWh). Want het gaat u immers om de hoeveelheid stroom die u opwekt met 
de zonnepanelen.
De capaciteit van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp).

Hellingshoek en oriëntatie ten opzichte van het zuiden

De combinatie hellingshoek van de zonnepanelen en oriëntatie ten opzicht van het zuiden bepaalt de 
extra factor die u moet toepassen om de opbrengst in kilowattuur te bepalen. Het meest ideale is een 
hellingshoek van 35 graden en een oriëntatie gericht op het zuiden. Maar zodra de hellingshoek hiervan 
afwijkt en/of de oriëntatie hiervan afwijkt, moet een verminderingsfactor worden toegepast.

Deze factor heb ik berekend op basis van de informatie die u aangegeven heeft. Hierbij heb ik de 
oriëntatie gebruikt van -45.0 graden (zuidwest) en heeft u de hellingshoek bepaald op 35 graden 
(hellend).

Op de volgende pagina leest u wat de exacte opbrengstberekening voor uw woning is.

zoninstraling in uw woonplaats•
hellingshoek•
oriëntatie ten opzichte van het zuiden•

De omrekenfactor voor Ede is: 0.86

De verminderingsfactor voor uw woning heb ik berekend op: 0.96
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Opbrengst zonnepanelen berekenen voor uw situatie

Op basis van de factoren die ik voor u heb uitgerekend, kunt u zelf vervolgens de opbrengst berekenen. 
Hiervoor kunt u onderstaande formule gebruiken:

Aantal zonnepanelen: (a)

Capaciteit per zonnepaneel (in Wp): (b)

Omrekenfactor: 0.86

Verminderingsfactor: 0.96

Opbrengst in kWh per jaar: (a x b x 0,91 x 0,97)

Voorbeeldberekening indien u kiest voor 10 zonnepanelen van 250WP:

Aantal zonnepanelen: 10 (a)

Capaciteit per zonnepaneel (in Wp): 250 (b)

Omrekenfactor: 0.86

Verminderingsfactor: 0.96

Opbrengst in kWh per jaar: 2064 (a x b x 0.86 x 0.96)

Met 10 panelen van 250 Wp zou de beoogde opbrengst voor uw situatie  2.064 kWh zijn
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2. Bepalen aantal zonnepanelen

Tenslotte is het van belang om zelf te gaan bepalen hoeveel panelen er op uw dak passen. Dit kunt u 
eenvoudig doen aan de hand van onze zonnepanelen-legplan-designsheets. Deze kunt u downloaden 
op:
     http://www.zonnepanelen.net/legplan

Het aantal zonnepanelen dat u op uw dak kunt plaatsen is afhankelijk van:

Afmetingen zonnepanelen

Zonnepanelen hebben over het algemeen een aantal vaste afmetingen. We onderscheiden daarbij de 
volgende standaarden;

de afmetingen van de zonnepanelen•
het beschikbare dakoppervlakte•
eventuele schaduwobjecten•

Zonnepanelen met een vermogen tussen 245 Wp en 275 Wp hebben meestal een afmeting van 165 
x 99 cm

•

Zonnepanelen met een vermogen tussen 285 Wp en 300 Wp hebben meestal een afmeting van 196 
x 99 cm

•

Zonnepanelen met een vermogen tussen 190 Wp en 210 Wp hebben meestal een afmeting van 158 
x 81 cm

•

OPBRENGSTSCAN ZONNEPANELEN

http://www.zonnepanelen.net/legplan
http://www.zonnepanelen.net/legplan


 
3. Legplan voor schuine daken

Bij het maken van een legplan dient u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

Wilt u uw eigen legplan maken, deze kunt u onze hulptool downloaden op:
     http://www.zonnepanelen.net/legplan

Het maakt niet uit of de zonnepanelen in verticale- (portrait) of horizontale (landscape) richting 
geplaatst worden. U dient te kijken op welke manier de zonnepanelen passend kunnen worden 
neergelegd. U kunt ook een combinatie van horizontale- en verticale richting hanteren.

•

Probeer zo veel mogelijk schaduw te vermijden en leg zonnepanelen daarom niet direct naast een 
schoorsteen of dakkapel aan de zijde waar schaduw ontstaat. Deze schaduw heeft een negatief 
effect op de totale opbrengst van de zonnepanelen. Afhankelijk van de hoogte van het 
schaduwobject, plaats en oriëntatie wordt vaak een afstand van 20 cm tot 100 cm aangehouden 
tussen schaduwobject en zonnepaneel.

•

Houd altijd een afstand van circa 20 cm tussen de zonnepanelen en de dakrand, dakgoot en nok. We 
noemen dit de zogenaamde No-Go-zone. Aan de randen van het dak zijn de windlasten namelijk een 
factor 3 keer hoger dan elders op het dak. Het is raadzaam om op de randen geen zonnepanelen te 
plaatsen.

•
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Bevestigingsmateriaal en windzone

Over het algemeen wordt er ten onrechte weinig aandacht 
besteed aan het soort bevestigingsmateriaal dat moet 
worden gekozen. Het soort bevestiging en de manier waarop 
het aan het dak wordt bevestigd, hangt af van de windzone 
waarin u woont.
Nederland is namelijk ingedeeld in drie windzones.

Het aantal bevestigingspunten van het bevestigingsmateriaal 
moet worden afgestemd op de windzone waarin u woont. 
Vraag hier expliciet na bij uw aanbieder!

Uw woning bevindt zich in windzone: 3
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4. Schaduw

Indien er sprake is van schaduwobjecten (bijvoorbeeld schoorsteen, boom, dakkapel of hoog gebouw) 
dan kan dit een nadelig effect hebben op de opbrengst. 
Hier een aantal vuistregels:

Meer informatie leest u op:
     http://www.zonnepanelen.net/power-optimizers 

Indien schaduw voornamelijk van toepassing is op laaghangende zon in de maanden van oktober tot 
en met maart, dan zal de minderopbrengst erg meevallen. We hebben het dan over een 
minderopbrengst van circa 1 tot 3%. 70% van de stroomopwekking vindt plaats van april tot en met 
september. Slechts 30% vindt plaats in de overige 6 maanden

•

Indien er sprake is van schaduw die gedurende de dag een kleine schaduw opwekt bij een deel van 
de zonnepanelen, dan is dit op te vangen met zogenaamde power optimizers. Een power optimizer 
is een intelligent kastje dat onder het zonnepaneel moet worden geplaatst. Het zorgt ervoor dat de 
energieopbrengst van een afzonderlijke zonnepaneel maximaal wordt gebruikt. Dit in tegenstelling 
tot de zonnepanelen zonder optimizers waarbij de opbrengst van de zonnepanelen bepaald wordt 
door het zwakste zonnepaneel in de serie (string). Houd er rekening mee dat het gebruik van power 
optimizers veelal een hogere investering met zich meebrengt.

•

Het advies is met grote zorg vastgesteld waarbij wij zijn afgegaan op een waarneming op afstand met gespecialiseerde 
software. Omdat er geen waarneming ter plaatse is uitgevoerd kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot 
de volledigheid en juistheid van deze opbrengstscan.
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