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Zou het niet fijn zijn om zelf energie op te wekken, geld te verdienen 

en tegelijkertijd je CO2 -afdruk te verkleinen? Wanneer je zelf stroom 

maakt met zonnepanelen op je dak, wordt dit in één keer realiteit. 

Bovendien ben je niet meer afhankelijk van fluctuerende energieprijzen 

en heb je nergens omkijken naar.

Zonnepanelen zijn dan ook slim in financieel opzicht. Want of je nu 

zonnepanelen huurt of koopt; je bent altijd goedkoper uit dan stroom 

van je energieleverancier. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook 

voor je portemonnee! In hun levensduur van minstens 25 jaar is de 

besparing die zonnepanelen je opleveren namelijk veel groter dan de 

kosten. Dit komt doordat je zelf stroom opwekt: je hoeft minder – soms 

zelfs geen – stroom af te nemen van je energieleverancier, waardoor je 

flink op je energiekosten bespaart.

Waarom is zonne-energie 
een goede keuze?

Duurzaam & voordelig

1.0 Zonne-energie
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Wat heb je nodig om zelf 
stroom op te wekken?

3 simpele dingen

Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar wat veel mensen niet 

weten is dat ook wanneer de zon niet direct op de panelen 

schijnt, bijvoorbeeld op een bewolkte dag, er nog steeds 

veel stroom kan worden opgewekt. 

De belangrijkste factor om te bepalen of een dak geschikt is 

voor zonnepanelen, is de hoeveelheid zonlicht die erop valt. 

op een schuin dak richting het noorden schijnt gedurende 

de dag minder zon, maar zelfs dan zijn zonnepanelen nog 

steeds rendabel. Natuurlijk wordt de terugverdientijd, net als 

bij een dak in de schaduw, wel een stukje langer. Uiteraard 

moet een dak ook groot genoeg zijn voor zonnepanelen. 

Bij Zelfstroom hanteren we een minimum van 6 panelen. 

Dus daar moet je sowieso ruimte voor hebben. Gelukkig zijn 

de meeste daken prima geschikt.

1 2De zon Een geschikt dak
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Met alleen zonnepanelen ben je er nog net niet. Er is een 

systeem nodig dat de zonne-energie omzet in bruikbare 

stroom. Een zonnepaneel zet zonnestralen namelijk om 

in gelijkstroom (ook wel DC), terwijl de apparaten die wij 

gebruiken werken op wisselstroom (ook wel AC). Om de 

stroom om te zetten, heb je een omvormer nodig. Ook moet 

er een aansluiting in de meterkast zijn; deze zorgt ervoor 

dat de wisselstroom verdeeld wordt over de elektrische 

apparaten in je huis. Wanneer er veel zon is, dan verbruik 

je soms minder energie dan dat je opwekt. De stroom die 

je dan over hebt, wordt ook via de meterkast teruggestuurd 

naar het openbare elektriciteitsnet.

3 Een zonnestroomsysteem

Haal het maximale
Uit je dak

Klik hier!
Ja! Ik wil de dakcheck doen

https://www.zelfstroom.nl
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Meer info 
Over de panelen

Er zijn een aantal factoren die bepalen hoeveel stroom je 

zonnepanelen kunnen opwekken. Denk hierbij aan het 

vermogen van de zonnepanelen, de hellingshoek en richting 

van het dak, de locatie ten opzichte van de zon en eventuele 

schaduw op de panelen.

Het belangrijkste is het totaal vermogen van het 

zonnestroomsysteem en de hoeveelheid panelen die je op je 

dak kwijt kunt. Dit staat aan de basis van de berekening wat de 

opbrengst van een zonnestroomsysteem kan zijn.

Hoeveel stroom kun 
je opwekken?

Het begint bij de zonnepanelen
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Wanneer het over zonnepanelen gaat, gaat het eigenlijk altijd 

over pv-zonnepanelen. Pv staat voor photovoltaic, wat letterlijk 

‘lichtabsorberend’ betekent. Zonlicht bestaat uit minuscule deeltjes 

– fotonen – die uit de zon stralen. Pv-zonnepanelen vangen deze 

deeltjes op en zetten het om in gelijkstroom.

Zonnepanelen bestaan uit meerdere zonnecellen, die worden 

gemaakt van silicium. Silicium is een grondstof voor heel veel 

producten waarbij geleiding nodig is. Denk bijvoorbeeld ook 

aan allerlei (computer)chips. De silicium verzameld alle fotonen 

en (be)geleid deze door het paneel naar de bekabeling. Omdat 

zonnecellen makkelijk beschadigd kunnen raken, worden de cellen 

tussen een laag glas en een laag kunststof verlijmd. Voor extra 

stevigheid wordt deze glasplaat omlijst met een aluminium frame 

wat het geheel tot een zonnepaneel vormt.

1. Frame

2. Glas

3. UV Film

4. Zonnecellen

5. Film

6. Rug

7. Aansluitingskast

Hoe zit een 
zonnepaneel in elkaar?

Van zonnestraal naar gelijkstroom

2.0 Zonnepanelen

1

3

4

5

6

7

2



8Whitepaper Technische handleiding - V4

Meer info 
Over merken

Er zijn grofweg vier soorten zonnepanelen te onderscheiden: 

monokristallijne, polykristallijne en dunne film zonnepanelen. 

Het verschil tussen de soorten is de manier waarop de zonnecellen 

geproduceerd zijn en dat heeft weer effect op hun rendement. Het 

monokristallijne zonnepaneel bestaat uit één heel kristal, daarom 

heeft deze het hoogste rendement. Zelfstroom biedt vanwege dit 

rendement alleen monokristallijne panelen aan.

Welke soorten 
zonnepanelen zijn er?

Verschil in rendement

Monokristallijn
Full Black
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Wat maakt het merk 
zonnepaneel uit?

Kwaliteit & zekerheid

• Voldoen aan verticale integratie – dit houdt in dat het merk  

 zelf zorgdraagt voor alle stappen in het productieproces,  

 waardoor het niet afhankelijk is van anderen.

• Investeren in R&D (Research & Development) – de   

 ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen staat daarbij voorop.

• Vrijwel volledige automatisering van de productie.

• Al minimaal vijf jaar ervaren zijn in de productie van   

 zonnepanelen.

Zelfstroom heeft alléén merken die binnen Tier 1 vallen. Om in Tier 

1 te komen, moet een zonnepanelenmerk aan een aantal eisen 

voldoen. Zo moet het bedrijf al langer bestaan en veel ervaring 

hebben in de ontwikkeling en productie van zonnepanelen. En er 

zijn meer eisen:

Tier 1

Er zijn talloze merken zonnepanelen op de markt: te veel om op 

te noemen. Veel merken betekent ook: veel verschil in kwaliteit. 

Om een overzicht te krijgen in deze zee van aanbieders, is er door 

Bloomberg New Energy Finance een kwaliteitssysteem in het leven 

geroepen: het Tier systeem. Dit loopt van Tier 1 tot en met Tier 3, 

waarbij Tier 1 de hoogste kwaliteit en zekerheid biedt en Tier 3 de 

minste.

Zelfstroom werkt met twee verschillende zonnepanelen van het 

A-merk Phono Solar. Deze vallen beide in Tier 1 en staan bijzonder 

goed aangeschreven. Zo weet je zeker dat jouw zonnepanelen 

gemaakt worden door producenten die al ruime ervaring hebben, 

dat ze het gehele productieproces in eigen hand hebben en dat de 

zonnepanelen uitgebreid getest zijn.

Meer info

9Whitepaper Technische handleiding - V4
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400 Wp zonnepaneel

De Phono Solar zonnepanelen staan garant voor kwaliteit & 

betrouwbaarheid. Zelfstroom heeft 400 en 410 Wp panelen. De 400 

Wp panelen zijn volledig zwart en en passen door het elegante design 

en de professionele afwerking mooi op ieder dak. Dit paneel van 

Phono Solar is uitgevoerd met Half Cut Cell technologie. Dit maakt dit 

paneel tot een top performer. Het 410 Wp paneel van Phono Solar is 

ook uitgevoerd met de Half Cut Cell technologie. Deze heeft een witte 

backsheet (folie aan de achterzijde), wat het Wp vermogen en dus de 

opbrengst in kWh per jaar bevordert. De witte backsheet zorgt ook voor 

de witte details in de panelen. Dit zijn de plekken waar de cellen net 

niet tegen elkaar aankomen en je dus de witte backsheet ziet.

De afmetingen van beide zonnepanelen zijn: 

1722 x 1134 x 30 mm.

Phono Solar
400 & 410 Wp
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Een omvormer zet de gelijkstroom (DC) die zonnepanelen 

opwekken om in bruikbare wisselstroom (AC) voor in huis. De 

omvormer – de naam zegt het al – zorgt er dus voor dat de stroom 

omgevormd wordt.  De omvormer moet altijd zo dicht mogelijk bij 

de panelen komen te hangen. Vaak hangt de omvormer op zolder.

Wat is een 
omvormer?

Van gelijkstroom naar wisselstroom

3.0 Omvormers

Krachtpatser
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Zonnepanelen vangen zonnestralen op en zetten deze om in 

gelijkstroom. Die stroom wordt naar een omvormer gestuurd, 

deze ‘weet’ welke stroom jouw apparaten en het openbare net 

nodig hebben: wisselstroom. De omvormer zet de gelijkstroom 

vervolgens om naar wisselstroom. Veel omvormers hebben 

ook een meetfunctie om te registreren hoeveel stroom de 

zonnepanelen hebben opgewekt. Deze kan worden gekoppeld aan 

de Zelfstroom app voor een actueel inzicht in de werking van je 

zonnestroomsysteem.

De levensduur van een omvormer bedraagt ongeveer zo’n 15 jaar. 

Naar alle waarschijnlijkheid heb je dan ook twee omvormers nodig 

om de levensduur van de zonnepanelen optimaal te benutten. 

Maar diezelfde omvormer zal over 15 jaar slechts een fractie van 

de huidige aanschafprijs kosten, gezien de snelle technologische 

ontwikkelingen.

De meest gangbare omvormers zijn centrale omvormers. Deze 

kastjes (meestal 36 x 38 x 16 cm) zijn aan de ene kant met kabels 

verbonden aan de zonnepanelen, en aan de andere kant met de 

meterkast. Maar er zijn ook micro-omvormers die direct onder ieder 

zonnepaneel worden geplaatst. Het andere uiterste kan ook: er 

worden omvormers gebruikt bij complete zonne-energieparken die 

de omvang hebben van een grote zeecontainer.

Voor de keuze van een omvormer zijn een paar dingen belangrijk: 

het aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden én of de 

zonnepanelen in serie of parallel geschakeld zijn. Zelfstroom maakt 

gebruik van de omvormers van het merk Growatt voor serie- en 

SolarEdge voor parallelgeschakelde zonnepanelen.

Hoe werkt een 
omvormer?

Welke soorten 
omvormers zijn er?

2 keuzes voor
jouw dak
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Bij een seriegeschakeld systeem is de installatie zo sterk als 

het zwakste paneel. Geeft één paneel minder opbrengst dan is 

dit van invloed op de gehele installatie.  De opgewekte energie 

wordt dus door alle zonnepanelen naar de omvormer geleid. Een 

seriegeschakeld systeem past perfect bij een dak zonder schaduw, 

met alle zonnepanelen op hetzelfde dak en daarbij ook nog 

allemaal in dezelfde hellingshoek.

Bij een parallelgeschakeld systeem wordt elk paneel individueel 

geregeld door de Power Optimizers. Zo is er geen afhankelijkheid 

van de rest: als er eentje minder presteert, heeft dit geen effect op 

de prestaties van de rest. Als er schaduw op de panelen valt, of je 

panelen geplaatst zijn in verschillende hellingshoeken, dan is een 

parallelgeschakeld systeem daarom de betere keus. 

Seriegeschakeld systeem Parallelgeschakeld systeem
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Garantieperiode: Standaard: 10 jaar

Growatt is een A-merk, en voor Zelfstroom de vaste leverancier 

van omvormers voor seriegeschakelde zonnepanelen. De 

kwaliteit is hoogwaardig, het loopt voor op andere merken en de 

garantieperiode van tien jaar biedt de zekerheid die je graag wil 

hebben bij een dergelijk apparaat. Het zijn dé omvormers voor 

seriegeschakelde zonnepanelen.

Garantieperiode: Standaard: 12 jaar 

(verlenging mogelijktot 20/25 jaar)

De SolarEdge omvormers zijn de beste keuze voor 

parallelgeschakelde zonnepanelen. Dankzij de optimizers in het 

systeem, biedt SolarEdge slimme omvormers die altijd zorgen voor 

het hoogst haalbare rendement. En met een garantieperiode van 

12 jaar op de omvormer (ook 20 of 25  jaar mogelijk*) en maar liefst 

25 jaar op de optimizers weet je zeker dat je zonnestroomsysteem 

lang meegaat.

Welke merken omvormer 
gebruikt Zelfstroom?

2 opties

Growatt SolarEdge
Omvormer voor seriegeschakelde 

zonnepanelen

Omvormer voor 

parallelgeschakelde zonnepanelen
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Een optimizer is een kastje ter grootte van een kleine agenda en 

is in het zonnestroomsysteem te vinden onder een individueel 

zonnepaneel, om de prestaties van dit paneel te optimaliseren. 

Optimizers kunnen het rendement van zonnepanelen tot wel 25% 

verhogen. Dit is niet altijd nodig, maar kan soms uitkomst bieden. 

Bijvoorbeeld wanneer een aantal zonnepanelen voor een deel 

van de dag in de schaduw ligt, kan dat een negatief effect hebben 

op de werking van de andere panelen – wanneer deze in serie 

geschakeld zijn. Optimizers zorgen ervoor dat dit niet gebeurt, 

omdat de panelen onafhankelijk van elkaar werken.

Wat is 
een optimizer?

Verstopt onder het paneel

4.0 Optimizers

Verhoog je
rendement
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De keuze voor wel of geen optimizers in je zonnestroomsysteem

is afhankelijk van jouw unieke situatie. Onze adviseurs denken 

hier altijd over mee. Zij kunnen via een speciale tool bijvoorbeeld 

precies zien waar er mogelijk schaduw op je dak valt en daarmee 

wel of geen optimizers adviseren.

Wanneer kies je 
voor optimizers?

Afhankelijk van jouw dak
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Zelfstroom werkt met optimizers van SolarEdge. Dit is een 

internationaal A-merk dat al sinds 2006 actief is in de ontwikkeling 

van Power Optimizers. SolarEdge is naast producent van optimizers 

ook maker van omvormers. Deze apparaten sluiten dus naadloos 

op elkaar aan.

Welk merk optimizer 
gebruikt Zelfstroom?

Power Optimizers van SolarEdge
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Goed om te weten: Zowel Growatt als Solar Edge zijn voorzien 

van branddetectie. Het zonnestroomsysteem wordt direct inactief 

gemaakt zodat er niets kan gebeuren. Dit zorgt voor een langere 

levensduur van je zonnepanelen en maakt het geheel een stuk 

veiliger.

Veiligheid van jouw 
zonnestroomsyteem

Brandveilig
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De stroom die je zelf opwekt, wordt gebruikt door alle apparaten 

in huis. Soms wek je natuurlijk ook meer stroom op dan je nodig 

hebt. Bijvoorbeeld als je niet thuis bent, of op een erg zonnige dag. 

Dan gaat de stroom die je over hebt het elektriciteitsnet op. Dit 

heet terugleveren. Die teruggeleverde stroom wordt automatisch 

ingehouden op je energierekening. Dat heet salderen. 

Als je in totaal meer stroom teruglevert dan je afneemt, dan krijg je 

een terugleververgoeding. Jij stelt je opgewekte stroom immers ter 

beschikking aan anderen. Dit systeem van geld krijgen in ruil voor 

het terugleveren van energie is dus salderen. De twee totalen op 

de elektriciteitsmeter (totaal verbruik – opwek) worden worden zo 

automatisch, op jaarbasis, door jouw energieleverancier verrekend.

Terugleveren & salderen

Wat is 
salderen?

Meer opwek dan verbruik

5.0 Terugleveren & salderen
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Om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren heeft de overheid 

de salderingsregeling in het leven geroepen; deze regeling 

brengt belastingvoordeel met zich mee. De salderingsregeling 

zorgt er namelijk voor dat de overtollige zonne-energie die je 

teruglevert aan het elektriciteitsnet, ingehouden wordt op jouw 

energieverbruik. Hierdoor staat er minder ‘verbruikte energie’ 

op je rekening en betaal je dus uiteindelijk geen belasting over 

energie die je eigenlijk wél verbruikt hebt. Dus als jij op een 

bepaald moment (vaak in de zomer) 1000 kWh meer energie 

opwekt dan verbruikt, dan wordt dit teruggeleverd aan het net. Die 

teruggeleverde energie wordt door jouw energieleverancier aan 

het eind van het jaar ingehouden op jouw energierekening. Zo is 

het belastbaar deel van je energierekening lager.

Wat is de 
salderingsregeling?

Terugleveren in jouw voordeel
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Omdat zonne-energie steeds voordeliger wordt, is het plan om 

vanaf 2025 de salderingsregeling af te bouwen. In 2031 kan er dan 

helemaal niet meer gesaldeerd worden. Maar geen nood: dan blijft de 

terugleververgoeding vanuit leveranciers gewoon van kracht. Je krijgt 

dus nog steeds een vergoeding voor zonne-energie die jij teruglevert 

aan het net, alleen het belastingvoordeel verdwijnt uiteindelijk. Dankzij 

de tragere afbouw van de salderingsregeling heb je voorlopig dus nog 

veel voordeel van het terugleveren van stroom naar het net.

Hoe zit het met
de afbouw van de 
salderingsregeling?

Vanaf 2025



22Whitepaper Technische handleiding - V4

Het is heel belangrijk dat de zonnepanelen veilig en vakkundig 

geïnstalleerd worden. Niet alleen om het maximale uit het systeem 

te halen, maar ook om eventuele problemen – bijvoorbeeld met 

de opbrengst – te voorkomen. Want iedereen kan zonnepanelen 

aanbieden, dat is makkelijk. Waar het moeilijk wordt, is de installatie. 

Zelfstroom gebruikt alleen de beste materialen en werkt uitsluitend 

samen met eigen, gecertificeerde technisch specialisten. Daarnaast 

heeft Zelfstroom het keurmerk Zonnekeur, InstallQ, en is het lid van de 

branchevereniging Holland Solar en Techniek Nederland. Combineer 

dat met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen en je bent verzekerd 

van een veilig en duurzaam systeem.

Waarom is goede installatie 
van de zonnepanelen 
belangrijk?

Haal het maximale uit je dak

6.0 Installatie



23Whitepaper Technische handleiding - V4

Om te zorgen dat de zonnepanelen zo optimaal mogelijk op 

het dak komen te liggen, wordt er eerst een legplan gemaakt. 

Dit is in feite het ontwerp van de zonnepanelen op het dak. 

Hiervoor kijkt een adviseur met een speciale tool naar je dak en 

je energieverbruik. Op basis daarvan krijg je een advies over de 

hoeveelheid panelen, de materialen en de plaatsing op het dak. 

Het legplan geeft ook een indicatie van de opbrengst van het 

systeem. Je vindt het legplan terug in de offerte.

Om zeker te weten dat dit legplan ook veilig en vakkundig 

uitgevoerd kan worden, vindt er voor de installatie altijd een laatste 

check plaats. Tijdens deze check bekijkt een technisch specialist 

via de telefoon of bij je thuis of alles uitgevoerd kan worden 

volgens het plan of dat er toch nog aanpassingen nodig zijn. 

Wanneer dat het geval is krijg je na deze check een nieuwe offerte.

Indien de afspraak vlekkeloos verloopt kan er geïnstalleerd 

worden, wat meestal het geval is! De installatie van een gemiddeld 

zonnestroomsysteem duurt een halve dag. 

Wat is een legplan?
Maatwerk voor jouw dak
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Wat gebeurt er op de dag 
van installatie?

De specialisten bereiden zich voor op de 

werkzaamheden van de dag. Indien nodig wordt 

er bijvoorbeeld een valbeveiliging of steiger bij 

het dak geplaatst. Verder bekijken de specialisten 

waar de omvormer komt te hangen en hoe de 

bekabeling naar de meterkast gaat lopen.

Het montagesysteem wordt op het dak geïnstalleerd. Bij een plat dak maken de monteurs gebruik van het montagesysteem 

van SOLARSTELL Connect of van FlatFix Fusion. Bij een schuin dak wordt gebruikgemaakt van het montagesysteem ClickFit 

Evo. Als het montagesysteem goed op het dak is gemonteerd, worden de zonnepanelen erop bevestigd. Dit is dankzij 

het slimme systeem vaak zo gepiept. Zodra de zonnepanelen vastzitten, worden ze aan elkaar verbonden en wordt de 

hoofdstroomkabel doorgetrokken naar het huis. Hoe de kabel naar binnen wordt gelegd, is afhankelijk van het soort dak en 

de plaats van de omvormer in huis. Wanneer de kabel in huis is, dan zijn de werkzaamheden op het dak vrijwel afgerond.

1

2

Voorbereiding

Installatie zonnepanelen
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De omvormer wordt geïnstalleerd: de ideale omgeving hiervoor is een 

geventileerde ruimte waar niet veel gebeurt. Vaak is dit een zolder, vliering, 

washok of een andere ‘technische kamer’. Wel dient er genoeg ruimte om 

de omvormer heen te zijn, zodat hij goed geventileerd blijft. De specialisten 

hangen de omvormer aan een stevige muur en koppelen hem met behulp 

van de kabel vanuit het dak aan de zonnepanelen.

Direct naast de omvormer komt ook de PV-verdeler te hangen. Dit is 

een soort klein ‘meterkastje’, waarmee het zonnestroomsysteem als het 

ware uitgeschakeld kan worden. Ook biedt dit kastje de mogelijkheid 

om er verschillende groepen op aan te sluiten. Komt er geen PV-verdeler 

te hangen, dan moet er een AC-schakelaar worden geplaatst. De AC-

schakelaar koppelt de omvormer van de groepenkast los, waardoor er 

veilig gewerkt kan worden aan de omvormer wanneer dat nodig is. Vanuit 

de omvormer wordt een kabel aangelegd naar de laatste stap van het 

zonnestroomsysteem: de meterkast.

3 Installatie omvormer
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Een aansluiting in de meterkast is nodig om drie redenen: 

allereerst natuurlijk om de stroom te verdelen naar de 

verschillende huishoudelijke apparaten. Ten tweede om de 

teveel opgewekte stroom te meten en terug te leveren aan 

het openbare net. En tot slot: extra veiligheid.

Het systeem wordt aangesloten op de hoofdmeter en 

de hoofdzekering. Dat gebeurt door de kabel vanuit de 

omvormer naar de meterkast te trekken, waarna er een 

aparte groep aangelegd wordt voor de zonnepanelen. Een 

slimme meter in de meterkast is niet per se nodig, maar omdat 

sommige (ouderwetse) meters een terugdraaibeveiliging 

hebben, is het aan te raden om een digitale meter aan te 

schaffen. Dan weet je zeker dat je goed zit en kun je tot op 

de kWh bijhouden wat je terug hebt geleverd aan het net. 

Daarnaast geeft een slimme meter meer extra informatie over 

jouw energieverbruik, waardoor je in de Zelfstroom app goed 

in kunt zien wat je precies verbruikt.

4 Installatie meterkastaansluiting

Koppeling met
de slimme meter
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Nadat de aansluiting in de meterkast gedaan is, wordt het hele 

systeem gecheckt. Vervolgens wordt het ingeschakeld en 

worden er een paar technische tests uitgevoerd. Deze nemen 

een half uur tot een uur in beslag. Tijdens het testen ruimen de 

specialisten hun spullen op.

Is de test geslaagd en werkt alles naar behoren? 

Dan zit de installatie erop kun je direct zelf stroom opwekken.

5 Testen

Daar krijg je
energie van!
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Wanneer je klant wordt bij Zelfstroom krijg je ook gratis de 

unieke Zelfstroom app. Hierin zie je in één oogopslag hoeveel je 

zonnepanelen opbrengen. Niet alleen in kWh, maar ook in euro’s. 

Per dag, per maand en per jaar. Dankzij de unieke koppeling met je 

slimme meter zie je ook wat je afneemt van het net, wat je verbruikt 

en wat je teruglevert.

Hoe zie ik hoeveel mijn 
zonnepanelen opbrengen?

Gratis Zelfstroomapp

7.0 Opbrengst

De Zelfstroom app heeft de meeste waarde als je de slimme meter 

laat uitlezen. Dit doe je eenvoudig met de scanfunctie in de app. 

Geen gedoe met invoeren van lastige codes, gewoon een foto 

maken in je meterkast en het is geregeld. De app vraagt dan aan 

de netbeheerder of de slimme meter uitgelezen mag worden. 

Als deze akkoord geeft voor het uitlezen, dan krijgt de Zelfstroom 

app toegang tot de data van de slimme meter. Deze meter stuurt 

elke 24 uur de data naar de app. Hierdoor loopt de app als het 

ware een dag achter, waardoor de app altijd tot en met een dag 

geleden up-to-date is.

In de Zelfstroom app staat je energieverbruik in één duidelijk 

overzicht. De app laat je zien wat de beste dag, week of jaar is van 

jouw zonnestroomsysteem. Ook kun je in de grafieken over de 

jaren heen zien wat de opbrengsten zijn. Je kan zelfs de opbrengst 

vergelijken met vorig jaar of de vorige maand of dag.

Hoe werkt de Zelfstroom app?
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Zelfstroom is inmiddels de grootste verhuurder van 

zonnestroomsystemen in Nederland, en maakt het iedereen 

zo gemakkelijk mogelijk om zelf energie op te wekken. Dankzij 

een team van experts op het gebied van zonne-energie, van A 

tot Z, begin je bij Zelfstroom met advies en eindigt het met een 

zonnestroomsysteem op je dak. Niemand gaat dus van het kastje 

naar de muur: het hele traject is bij Zelfstroom in eigen beheer. 

Waarom kiezen 
voor Zelfstroom?

Van A tot Z geregeld!

Wel zo duidelijk!

8.0 Over Zelfstroom
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De Zelfstroombelofte

Vertrouwen staat centraal bij Zelfstroom. Iedereen moet zelf 

energie kunnen opwekken, zonder dat het geld of moeite kost. 

Want door zelf energie te maken kríjg je ook energie. Dat doet 

Zelfstroom door het simpel te houden. Met het huurconcept krijg 

je voor een vast bedrag per maand alles wat je nodig hebt en meer. 

Zo abonneer je je in feite niet alleen op stroom, maar ook op een 

schonere aarde. En dat zonder investering. Makkelijker wordt 

het niet. 

B Corp

Zelfstroom is sinds 2018 officieel als B Corp gecertificeerd. Een 

B Corporation® is niets minder dan een organisatie die het goed 

voor heeft met de wereld. En dat is precies wat Zelfstroom doet 

en nastreeft. B Corps moeten voldoen aan strenge sociaal-

maatschappelijke criteria. Ze blinken uit in hun impact op het milieu, 

transparantie en corporate governance. Alle B Corps vormen een 

internationaal netwerk van inmiddels 2.544 Benefit Corporations in 

meer dan 50 landen en 130 branches.

Extra’s

Energie heeft voor Zelfstroom weinig geheimen. Het grote 

Zelfstroom team met getrainde adviseurs kan je met alles helpen: 

van opwekken tot terugleveren en alles daaromheen. De eigen 

monteurs verstaan hun vak en leggen je graag alles uit. Je kunt ook 

aanvullende energie bij Zelfstroom afnemen – gewoon, als extra 

service, zonder winstoogmerk. En dankzij de uitgebreide garantie 

en verzekering kun je gerust achteroverleunen. Wil je af en toe 

meespieken achter de schermen? Geen probleem: via online 

monitoring kun je precies zien wat er met je energie gebeurt. 

Alles is geregeld.

Hopelijk heb je na het lezen van dit e-book een beter 

beeld over het maken van zelf stroom. Je kunt dus met een 

gerust hart zonnepanelen nemen. Wil je direct weten wat 

zonne-energie voor jouw situatie kan betekenen? Start met 

een dakcheck op www.zelfstroom.nl/. Samen kunnen we 

energietransitie versnellen!

Klik hier!

Ga naar de website

https:// www.zelfstroom.nl/
https://www.zelfstroom.nl
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Zonne-energie voor iedereen.

Zo geven we de aarde schoner door.

Zelfstroom is duurzaam en doet het anders. Wij geloven 

namelijk dat de energietransitie sneller kan. We doen er 

daarom alles aan om het iedereen zo gemakkelijk mogelijk 

te maken om zelf stroom te maken. Zo geven we de aarde 

samen schoner door aan de volgende generaties.

www.zelfstroom.nl
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