
 

Q&A 
Deelnemers 
 

1. Maatschappelijke gebouwen 
Wanneer mag ik het gebouw van mijn maatschappelijke organisatie een maatschappelijk gebouw noemen en dus deelnemen aan de campagne? 
De partij mag zichzelf een maatschappelijk gebouw noemen als de partij een maatschappelijk doel dient en bijdraagt aan de lokale leefomgeving. De 
leefomgeving is de buurt waarin het gebouw actief is. Maatschappelijk doel kan educatief, zorg verlenend, sportief, recreatief of cultureel zijn. Rabobank 
bepaalt of er sprake is van een maatschappelijk doel. Tot maatschappelijke gebouwen behoren o.a. de volgende gebouwen: culturele gebouwen, 
bibliotheken, theaters, clubhuizen, scholen, buurthuizen. 
 

2. Gebouwen in beheer van gemeenten 
Als maatschappelijke organisatie huur ik een gebouw van de gemeente. Mag ik meedoen? 
Het is van belang dat de partij in het gebouw, de maatschappelijke organisatie, ook eigenaar is van het gebouw. Dit is om meerdere redenen belangrijk. 
Allereerst omdat de zonnepanelen gefinancierd worden uit het coöperatief dividend, dat alleen kan worden uitgekeerd aan klanten van de bank. Ten 
tweede dient de persoon die het contract van zonnepanelen leverancier SolarNRG tekent, eigenaar te zijn van het dak. Tot slot wenst Rabobank de 
maatschappelijke organisatie te ondersteunen met zonnepanelen en kostenbesparing, niet de gebouweigenaar. Als je van de gemeente huurt, kun je dus 
niet meedoen aan de campagne.  
 
Let op: er wordt een uitzondering gemaakt voor scholen, sportverenigingen en cultuurverenigingen die het gebouw huren van een pandeigenaar, mits deze 
pandeigenaar bij Rabobank bankiert en de maatschappelijke organisatie zelf de energierekening betaalt. Dit geldt ook voor gemeentes die bij Rabobank 
bankieren. Alleen dan haalt de maatschappelijke organisatie voordeel uit deelname aan de campagne. Er wordt alleen voor bovenstaande categorieën een 
uitzondering gemaakt omdat deze meestal een gebouw huren, maar met educatie, sport en cultuur daadwerkelijk wel een waardevolle maatschappelijke 
rol vervullen.  
 

3. Kosten en wederkerigheid 
Hoe zit het met de kosten? Hoeveel moet ik als maatschappelijke organisatie betalen en in hoeverre springt Rabobank bij? 
Je committeert je als maatschappelijke organisatie aan een principe van wederkerigheid en betaalt zelf 50% van het totaalbedrag voor de aanschaf en 
installatie van de panelen. In het geval van een groot doel, is dat maximaal 21K; in het geval van een klein doel maximaal 8K; en in het geval van een middel 
doel 14K. De grootte van het doel is afhankelijk van de grootte van het dak. In het geval de je als maatschappelijke organisatie zelf kiest om uit te breiden, 
komen deze kosten voor eigen rekening. Ook als kleine vereniging kun jij meedoen aan deze propositie. Bekijk hieronder een indicatie van de totale kosten 
en wat deelname voor jouw vereniging financieel zal betekenen. 
  



 

Panelen 3800 1.178,00€           0,31€  1.178,00€       0,31€  19000 5.890,00€           0,31€  5.890,00€       0,31€  

Omvormers 292,03€              0,08€  292,03€          0,08€  1.154,60€           0,06€  1.154,60€       0,06€  

Datalogging 57,17€                 0,02€  57,17€            0,02€  20,50€                 0,00€  20,50€             0,00€  

Montagesystemen 250,00€              0,07€  163,38€          0,04€  1.175,00€           0,06€  750,00€          0,04€  

Kabel & kabelmanagement 200,43€              0,05€  200,43€          0,05€  637,03€              0,03€  637,03€          0,03€  

DC Installatie 476,14€              0,13€  476,14€          0,13€  2.400,00€           0,13€  2.400,00€       0,13€  

AC installatie -€                     -€    -€                -€    950,00€              0,05€  950,00€          0,05€  

Veilig werken -€                     -€    -€                -€    472,50€              0,02€  630,00€          0,03€  

Transport 131,63€              0,03€  131,63€          0,03€  513,00€              0,03€  560,40€          0,03€  

Bouwplaatsvoorzieningen -€                     -€    -€                -€    150,00€              0,01€  150,00€          0,01€  

Keuring en certificering 295,00€              0,08€  295,00€          0,08€  295,00€              0,02€  295,00€          0,02€  

SolarNRG 532,00€              0,14€  532,00€          0,14€  2.540,00€           0,13€  2.540,00€       0,13€  

Totaal 3.412,40€           0,90€  3.325,78€      0,88€  16.197,63€         0,85€  15.977,53€     0,84€  

Indicatieve kWh opbrengst per jaar

Indicatieve CO2 reductie per jaar 
1811

Kg 

CO2/jr
38

bomen

/jr
9056

Kg 

CO2/jr
192

bomen

/jr

Indicatieve opbrengsten per jaar obv €0,24/kWh

Panelen 38000 11.780,00€         0,31€  11.780,00€    0,31€  57000 17.670,00€         0,31€  17.670,00€     0,31€  

Omvormers 1.623,80€           0,04€  1.623,80€       0,04€  2.913,00€           0,05€  2.913,00€       0,05€  

Datalogging 20,50€                 0,00€  20,50€            0,00€  41,00€                 0,00€  41,00€             0,00€  

Montagesystemen 2.150,00€           0,06€  1.500,00€       0,04€  3.225,00€           0,06€  2.250,00€       0,04€  

Kabel & kabelmanagement 918,13€              0,02€  918,13€          0,02€  1.479,68€           0,03€  1.479,68€       0,03€  

DC Installatie 3.900,00€           0,10€  3.900,00€       0,10€  5.275,00€           0,09€  5.275,00€       0,09€  

AC installatie 1.520,00€           0,04€  1.520,00€       0,04€  2.850,00€           0,05€  2.850,00€       0,05€  

Veilig werken 645,00€              0,02€  960,00€          0,03€  750,00€              0,01€  1.200,00€       0,02€  

Transport 513,00€              0,01€  710,40€          0,02€  513,00€              0,01€  710,40€          0,01€  

Bouwplaatsvoorzieningen 325,00€              0,01€  325,00€          0,01€  350,00€              0,01€  350,00€          0,01€  

Keuring en certificering 295,00€              0,01€  295,00€          0,01€  295,00€              0,01€  295,00€          0,01€  

SolarNRG 4.440,00€           0,12€  4.440,00€       0,12€  6.340,00€           0,11€  6.340,00€       0,11€  

Totaal 28.130,43€         0,74€  27.992,83€    0,74€  41.701,68€         0,73€  41.374,08€     0,73€  

Indicatieve kWh opbrengst per jaar

Indicatieve CO2 reductie per jaar 
18112

Kg 

CO2/jr
384

bomen

/jr
27168

Kg 

CO2/jr
576

bomen

/jr

Indicatieve opbrengsten per jaar obv €0,12/kWh 3840 euro 5760 euro
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4. Kosten en ondersteuning 
Ik wil graag mee doen met mijn maatschappelijke organisatie, maar kan het niet volledig betalen. Kan ik hulp ontvangen? 
Rabobank wil graag de stap om te verduurzamen verkleinen en de stap naar een groener Nederland vergroten. Mocht de financiering van 50% voor de 
aanschaf van zonnepanelen niet mogelijk zijn, dan helpt de bank uiteraard met oplossingen, zoals een Groenlening of Rabo Lease. Ook komt er een speciale 
subsidieregeling vanuit de overheid. Dit zien wij als duwtje in de rug en extra motivatie om mee te doen. Het maakt de financiering voor de 
maatschappelijke partijen namelijk haalbaarder en de 50/50 wederkerigheid realistischer. Meer over deze subsidieregeling kun je hier lezen.  
 
Vanuit Rabobank wordt het volgende gefaciliteerd voor ondernemers: 

- www.rabobank.nl/zon 
• Kosteloos een factsheet met een financiële berekening en dakscan 
• En een gesprek met een zonnepanelenspecialist 

- Zakelijke lening 
- Financial Lease  
- Projectfinanciering  

 
Naast bovengenoemde oplossingen, zijn de volgende regelingen/subsidies mogelijk ook interessant: 

- Zon SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst 
• Minimaal eis is piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. 

Dat is ongeveer 55 panelen of meer. 
- Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst (voor coöperaties specifiek) 
- Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) (voor 

amateursportorganisaties). 
 
 

5. Financiering van het traject 
Is bij de financiering het volledige traject inbegrepen, dus tot en met installatie van de panelen? 
De bijdrage van Rabobank van de campagne Wonen betreft een halvering van de kosten voor zowel de aanschaf als installatie van zonnepanelen. De 

bijdrage van Rabobank wordt overgemaakt naar de klant. De klant ontvangt uiteindelijk de totale factuur van SolarNRG. 

 

Ontvang ik als maatschappelijke organisatie vooraf een business case van SolarNRG? 

Ja, iedere klant krijgt een volledig dossier vooraf met terugverdientijd, garantievoorwaarden, kosten en onderhoud.  

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/14/plannen-ontvouwd-voor-525-miljoen-maatschappelijk-vastgoed
http://www.rabobank.nl/zon
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/zakelijke-lening
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/lease
https://www.rabobank.com/nl/products-and-solutions/wholesale-banking/project-finance/index.html
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen/zon
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties


 

Kan ik als maatschappelijke organisatie BTW op de installatie terugvragen? 
Een consument kan alle BTW op de installatie terugvragen, een vereniging of stichting kan dat alleen in dezelfde verhouding als dat de opgewekte zonne-
energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.  
 
 

6. Verzekering 
Hoe zit het met de verzekerbaarheid van mijn dak? En wie is er mogelijk verantwoordelijk voor de risico’s die betrekking hebben op het plaatsen en 
gebruiken van de zonnepanelen? 
De klant zelf is verantwoordelijk voor de risico’s die betrekking hebben op het plaatsen en gebruiken van de zonnepanelen gelegd door SolarNRG. De 

risico’s dienen geaccepteerd te worden door de verzekeringsmaatschappij van de klant. Voorwaarde is dat de klant een verzekering afsluit. Kosten voor de 

verzekering zijn voor rekening van de klant. SolarNRG zorgt ervoor dat de installatie voldoet aan de Scope 12 eisen, die de verzekeraar verlangd. Dit wordt 

gewaarborgd d.m.v. een inspectie die door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Met dit document, aangevuld met het constructie rapport, is de 

installatie verzekerbaar. De verantwoordelijkheid van het correct verzekeren van de installatie ligt uiteraard wel bij de klant zelf.  

 

7. Type zonnepanelen 

Om welk type zonnepanelen draait deze propositie?  

Bekijk de datasheet van het zonnepaneel via deze link.  

 

 
8. Netcongestie 

Hoe zit het met het probleem van netcongestie in Nederland? Moet ik daar als maatschappelijke organisatie rekening mee houden? 
Bij het verduurzamen van Nederland hebben we te maken met netcongestie. Dit betekent dat het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk. Onze 
partner SolarNRG houdt daar als zonnepaneelinstallateur rekening mee. Zij zullen bij het aanmeldingsproces de vraag stellen of er sprake is van een 
kleinverbruik of een grootverbruik aansluiting. Als je als klant aangeeft een grootverbruik aansluiting te hebben, zal je een capaciteitsreservering moeten 
doen bij de netbeheerder. Wij helpen jou door middel van tekst en uitleg op weg met dit proces. Pas als je hier een positief antwoord op terug krijgt kan je 
verder met de voorselectie vragen. Als je als klant echter aangeeft een kleinverbruik aansluiting te hebben, geldt deze tussen stap niet, en kan je direct 
verder met het proces. 
 
Wanneer is er sprake van grootverbruik? 
Er is sprake van een grootverbruik aansluiting als je als klant een elektra aansluiting hebt die groter is dan 3x80A (gelijk of kleiner dan 3x80A is dus een 
kleinverbruik aansluiting). Dit is vaak het geval bij sportverenigingen omdat die bijvoorbeeld veldverlichting hebben waar veel stroom voor nodig is. 

https://jasolar.com/uploadfile/2018/0807/20180807053738266.pdf


 

Bij een grootverbruik aansluiting heb je alleen een afsluiting van afname en niet automatisch ook voor toevoer. Hier zal dus een andere aansluiting voor 

aangevraagd moeten worden. Kunnen jullie dat als SolarNRG faciliteren? 

Het klopt dat een grootverbruik aansluiting energie afname en energie terug levering apart moet afspreken met de energie maatschappij. Of er ook terug 

geleverd mag worden is afhankelijk van de congestie in het gebied waar de klant zich bevindt. Daarom wordt er in het aanmeldingstraject gevraagd of er 

een netcheck is uitgevoerd bij de desbetreffende netbeheerder. Dit geeft dan een indicatie van de mogelijkheid tot terug levering. Echter zal de klant hier 

op een later moment zelf een contract met zijn energiemaatschappij/netbeheerder over moeten afsluiten.   

 

 
9. Deelname door nieuwe of nog te bouwen gebouwen 

Kan ik ook deelnemen als mijn gebouw momenteel nog wordt gebouwd? 
In verband met het afronden van deze propositie in 2022, is het niet mogelijk om deel te nemen als jouw gebouw nog gebouwd wordt of gebouwd moet 
worden. Alle zonnepanelen dienen binnen een jaar geplaatst te worden. 
 
 

10. Proces en planning 
Hoe zit de inschrijfperiode eruit? 
Als maatschappelijke organisatie kun je je van 16 december 2021 tot en met 31 januari 2022 inschrijven via www.rabo-zonnepanelen.nl. Hier doorloop je 
een self-assesment om je inschrijving zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
 
Kan ik als maatschappelijke organisatie een adviseur toegewezen krijgen? 
Ja, vanuit SolarNRG kunnen we voor iedere klant die het redt tot het stemproces, en dus in de Rabo App verschijnt als kandidaat waarop gestemd kan 

worden, een adviseur toewijzen. 

Voert SolarNRG ook een test uit of de dakconstructie sterk genoeg is en kijken ze ook naar de kwaliteit van de dakbedekking? 

Tijdens het aanmeldingstraject doorloop je als maatschappelijke organisatie een keuzeboom waarin de levensduur van de dakbedekking is ondervangen. Er 

wordt expliciet gevraagd naar de leeftijd van het dak. Voor de constructie werkt SolarNRG nauw samen met een constructeur die dit kan verzorgen als dit 

benodigd blijkt te zijn. Dit biedt SolarNRG dan optioneel aan tegen kostprijs. 

 
Hoe ziet de planning van het installeren van de zonnepanelen eruit? 
Op basis van de huidige installatiecapaciteit van SolarNRG, worden alle zonnepanelen binnen een jaar na afloop van de campagne Wonen geïnstalleerd. 
 
 
 

http://www.rabo-zonnepanelen.nl/


 

 
11. Totaal ledenaanbod 

Als klant ben ik met mijn bedrijf zakelijk lid van Rabobank. Kan ik, naast het stemmen op maatschappelijke gebouwen, ook gebruik maken van de 
collectieve korting op zonnepanelen die Rabobank vanaf 1 december aanbiedt aan haar leden? 

De collectieve korting op zonnepanelen die Rabobank vanaf 1 december aanbiedt is voor particulieren klanten die lid zijn van Rabobank. De propositie 
stemmen op maatschappelijke gebouwen is voor zakelijke klanten die, in het gebouw dat zij bezitten, een maatschappelijke rol vervullen. Als je alleen 
zakelijke klant/lid bent, kun je daarom niet meedoen met beide proposities.  
 
In de voorwaarden staat dat elk particulier lid één stem kan uitbrengen op een maatschappelijk gebouw. Wat betekent dat als je zowel particulier als 
zakelijk lid bent? 
Zakelijke leden kunnen niet stemmen. In dit geval kun je dus één stem uitbrengen als particulier lid. 
 
 

12. Aanmeldingsprocedure 
Tijdens de inschrijving op www.rabo-zonnepanelen.nl worden verschillende vragen gesteld. Dit is nodig om jouw inschrijving zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. Welke vragen worden er gesteld en welke informatie dien je te weten over jouw maatschappelijke gebouw/het dak? 
Hieronder vind je een toelichting op de vragen.  
  

http://www.rabo-zonnepanelen.nl/


 

Plat/ 
schuin 

Type Omschrijving Foto’s  

Plat Bitumen 

Bitumen dakbedekking, ook wel dakleer 
genoemd, is een van de mogelijke 
dakdichtingen voor platte daken. Bitumen is 
een teerachtige substantie vervaardigd uit 
aardolie. Vaak is de dakbedekking voorzien 
van een leislag (korrels).  
 
Bitumineuze dakbedekking is mogelijk in 
verschillende kleuren. Zwart is de standaard 
kleur, maar je kan ook kiezen voor rood, 
bruin, blauw, wit, … Erg populair is een 
witte dakbedekking in bitumen. Deze oogt 
niet alleen elegant maar reflecteert ook het 
zonlicht waardoor het bitumen dak koeler 
blijft op warme dagen.  

 



 

Plat kunststof 

 
PVC 
 
PVC is een afkorting voor Polyvinylchloride 
en de dakbedekking is gemaakt van 
kunststof. Het kenmerkt zich aan de licht 
grijzen kleur en gladden structuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPDM 
 
EPDM is de synthetische variant van een 
natuurlijk rubbersoort dat uitstekend 
bestand is gebleken tegen weersinvloeden, 
zoals UV en ozon en grote 
temperatuurschommelingen en wordt 
daarom vaak gebruikt als dakbedekking op 
zowel plat als schuinen daken. Het 
kenmerkt zich door de donkergrijze kleur en 
ziet eruit als rubber.  

 



 

Plat 
Sedum 
 

Sedum daken zijn platte of hellende daken 
die voorzien zijn van begroeiing, ookwel 
groene daken of vegetatiedaken genoemd. 
Bij dit type dak is het dak voorzien van een 
laag planten of mos.  

 



 

Schuin Golfplaten 

Golfplaten als dakbedekking zijn golvende 
platen die dakpansgewijs over elkaar 
worden geplaatst om zo een waterkerende 
laag te vormen. Golfplaten zijn in diverse 
materialen verkrijgbaar (metaal, bitumen, 
kunststof en vezelcement).  
 
Veel oudere golfplaten zijn asbesthoudend, 
hier kunnen geen zonnepanelen op worden 
gemonteerd en vanaf 2024 bent u ook 
wettelijk verplicht dit te verwijderen. Vanaf 
1 januari 1994 mogen er geen 
asbesthoudende golfplaten meer gebruikt 
worden in Nederland. Zijn de platen 
gemaakt na deze datum dan zijn de platen 
asbestvrij. Is het dak geplaatst voor 1994 
en/of twijfelt u of deze asbesthoudend is, 
laat dit dan controleren door een specialist.    

 

  



 

Schuin Bitumen 

Bitumen dakbedekking, ook wel dakleer 
genoemd, is een van de mogelijke 
dakdichtingen voor platte daken. Bitumen is 
een teerachtige substantie vervaardigd uit 
aardolie. Vaak is de dakbedekking voorzien 
van een leislag (korrels).  
 
Bitumineuze dakbedekking is mogelijk in 
verschillende kleuren. Zwart is de standaard 
kleur, maar je kan ook kiezen voor rood, 
bruin, blauw, wit, … Erg populair is een 
witte dakbedekking in bitumen. Deze oogt 
niet alleen elegant maar reflecteert ook het 
zonlicht waardoor het bitumen dak koeler 
blijft op warme dagen. 

 

  



 

Schuin kunststof 

 
PVC 
 
PVC is een afkorting voor Polyvinylchloride 
en de dakbedekking is gemaakt van 
kunststof. Het kenmerkt zich aan de licht 
grijzen kleur en gladden structuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPDM 
 
EPDM is de synthetische variant van een 
natuurlijk rubbersoort dat uitstekend 
bestand is gebleken tegen weersinvloeden, 
zoals UV en ozon en grote 
temperatuurschommelingen en wordt 
daarom vaak gebruikt als dakbedekking op 
zowel plat als schuinen daken. Het 
kenmerkt zich door de donkergrijze kleur en 
ziet eruit als rubber.  

 



 

Schuin Pannen 

Een dakpan is een dakbedekking van 
gebakken klei of gevormde beton die 
geschikt is om op een hellend dak te 
worden toegepast. Ook kunnen dakpannen 
verticaal worden verwerkt, hiertoe vormt 
de verankering een essentieel onderdeel. 
Op het houten dak wordt een latwerk 
aangebracht van panlatten op de maat van 
de pannen, waar de pannen met een nok 
op rusten. De pannen vormen een 
aaneengesloten geheel. Doordat ze elkaar 
overlappen en veelal zijn voorzien van kop- 
en zijsluitingen wordt een waterdicht en 
windvast geheel gevormd. 

 



 

Schuin 
Sandwich/ 
steeldeck 

Een sandwichpanelen dak bestaat uit 
sandwich dakplaten. Dat zijn enkel- of 
dubbelwandige metalen dakpanelen met 
thermisch isolatiemateriaal aan de 
binnenkant (PUR of PIR). Deze platen zijn 
ideaal voor woningen, maar ook voor 
andere gebouwen die dakisolatie nodig 
hebben: opslagplaatsen, garages, 
werkplaatsen, etc.  

 



 

Schuin Felsen 

Een felsdak, ook wel zinkdak genoemd, 
bestaat uit verzinkte metaalplaten die het 
dak waterdicht houden. De naam is een 
afgeleiden van de bevestigingsmethode. 
Meestal worden de randen van twee naast 
elkaar liggende platen in elkaar gedraaid, 
waardoor een opstaande ribbel ontstaat. 
Deze ribbel wordt de felsnaad genoemd.  

 



 

Schuin Sedum 

Sedum daken zijn platte of hellende daken 
die voorzien zijn van begroeiing, ookwel 
groene daken of vegetatiedaken genoemd. 
Bij dit type dak is het dak voorzien van een 
laag planten of mos. 

 



 

Schuin Leien 

Dakleien of kortweg leien zijn een 
dakbedekking bestaande uit individuele 
overlappende elementen. Aanvankelijk 
werden deze, zoals de naam het zegt, 
gemaakt uit leisteen. Omdat leisteen snel 
verweert, werden vanaf de 20ste eeuw 
andere materialen populair. Tot in de jaren 
1990 ging het hierbij vooral om 
asbestcement. Tegenwoordig worden de 
leien vaak gemaakt van vezelbeton of 
keramiek.  
 
Net als dakspanen en dakpannen worden 
leien in rijen gelegd. Zij worden van onder 
naar boven gelegd, waarbij de 
bovenliggende rij deels overlappend over 
de onderliggende rij leien wordt gelegd 
zonder doorlopende naden tussen de 
overlappende rijen. 

 

 
  



 

 

Elektra aansluitingen 

  

Een elektriciteitsaansluiting wordt 
uitgedrukt in het aantal fasen maal een 
aantal Ampères. Dit wordt dan 
uitgeschreven als bijvoorbeeld 1x40A of 
3x25A.  
 
 
Bij sommige (moderne) meterkasten is de 
grote van de aansluiting ook terug te vinden 
op de schakelaars direct onder uw 
energiemeter (zie foto). Bij sommige 
oudere meterkasten zit dit acht een 
verzegelde kap en dus niet vanaf buiten te 
zien. In deze situatie kunt u de grootte van 
uw aansluiting terugvinden op uw 
energierekening. Ook kunt u het aan uw 
netbeheerder vragen. 
 

 

 
  



 

Constructie rapport  

  

Bij de plaatsing van zonnestroomsystemen dient 
als eerst een controle uitgevoerd te worden op 
de dakconstructie. Deze constructie moet 
namelijk wel geschikt zijn voor het extra gewicht 
van zonnestoomsystemen, soms ook nog in 
combinatie met extra belasting vanwege andere 
apparaten zoals airconditioners en ventilatoren 
of weerelementen zoals sneeuw, regen en wind. 
Een constructeur kan hier een berekening van 
maken en aangeven of het dak geschikt is, 
aangepast dient te worden, of niet geschikt is.  
 
Indien bekend kunt u dit het beste opvragen bij 
de originele bouwer of constructeur van uw 
pand.  

 

   
 


