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Informatiepakket
Duurzame Buurtactie
Hemsterhuisbuurt, Amsterdam

Beste lezer,

Een duurzaam huis loont. Isolatie verhoogt uw wooncomfort en scheelt jaarlijks tot 

wel €350 op uw gasrekening. Het beetje energie wat u dan nog nodig heeft kunt u 

zelf opwekken met zonnepanelen. Een gemiddeld dak levert al snel €450 per jaar 

op. 

U kunt daarmee flink besparen op uw energierekening én draagt u uw steentje bij 

aan het milieu. Om u daarbij te helpen, organiseert gemeente Amsterdam in 

samenwerking met het Regionaal Energieloket een Duurzame Buurtactie voor haar 

inwoners van de Hemsterhuisbuurt. De meest voorkomende woningen zijn 

uitgebreid onderzocht. De resultaten kunt u lezen in de rapporten die wij hebben 

gemaakt van een aantal voorbeeldwoningen. 

In dit informatiepakket leest u meer over de maatregelen die opgenomen zijn in dit 

wijkcollectief en de bijbehorende actieprijzen. Regionaal Energieloket organiseerde 

op 12 mei samen met de gemeente een digitale informatieavond om de uitkomsten 

van de onderzoeken toe te lichten. U kunt deze terugkijken op  

www.regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/duurzame-buurtactie-

hemsterhuisbuurt.

Over het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket geeft bewoners van de gemeente dagelijks advies over 

duurzame maatregelen, subsidies en de juiste installateurs voor de juiste klus. Wij 

werken in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Heeft u alvast een vraag? Bel of mail het Regionaal Energieloket gerust!
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Installateurs uit de regio zijn uitgenodigd om een aanbod in te dienen. 

Onafhankelijke adviseurs van het Regionaal Energieloket hebben de aanbiedingen 

beoordeeld en het beste aanbod geselecteerd. Dit is niet noodzakelijk het 

goedkoopste aanbod. Wij zoeken namelijk altijd naar een hoogwaardig aanbod met 

de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de beoordeling zijn in ieder geval de volgende 

aspecten meegenomen: 

Aanbod

• Kwaliteit 

zonnepanelen

• Kwaliteit omvormers

• Garanties

• Prijs

Organisatie

• Veiligheidscertificering

• Vakcertificaten 

• Ervaring

• Capaciteit

Informatiepakket Zonnepanelen

Voordelen

Zonnepanelen aanschaffen via deze actie heeft een aantal voordelen. U krijgt een 

maatwerk installatie van een vakkundige installateur. De geselecteerde installateur 

voor deze actie is Zonnemarkt. Het Regionaal Energieloket ziet toe op een goede 

uitvoering van de werkzaamheden.

Prijsvoordeel

Het Regionaal Energieloket neemt een deel van het werk van de installateur uit 

handen zodat hij efficiënter kan werken. De installateur berekent dit voordeel 

door in de prijs. Gemiddeld scheelt dat 5% tot 10% op de totale investering. 

Kwaliteit

Er is veel werk gestoken in de selectie van een leverancier en de aangeboden 

producten. Het beste aanbod is gekozen op basis van ervaring, prijs-

kwaliteitverhouding en garanties. 

Maatwerk

✓

✓

✓
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In samenwerking met:

Iedere woning is anders. Daarom komt een adviseur van Zonnemarkt bij u 

thuis langs voor een woningopname en adviesgesprek. U ontvangt een 

persoonlijke offerte en beslist zelf of u akkoord geeft. Zonnemarkt volgt 

de RIVM richtlijnen met betrekking tot het coronavirus (meer informatie op 

pagina 6 ). Als u het adviesgesprek liever telefonisch heeft, kan dit ook.

http://www.zonnemarkt.nl/


Een compleet verzorgde installatie
Het aanbod in deze actie bestaat uit een volledig werkend zonnepanelensysteem. 

Installatie van het systeem is inclusief zonnepanelen, omvormer, aanleg van 

bekabeling en de aansluiting van het systeem op uw meterkast. De zonnepanelen 

kunnen op zowel een schuin als een plat dak worden geïnstalleerd.

Wanneer de zonnepanelen op uw dak zijn geïnstalleerd, gaat u dezelfde dag nog 

duurzame energie opwekken. Om de kwaliteit van het zonnepanelensysteem te 

waarborgen, zijn garantievoorwaarden aan zowel het materiaal als de installatie 

gesteld. Hieronder leest u meer over de aangeboden materialen.

Zonnepanelen

Een zonnepaneel bestaat uit 60 zonnecellen die zonne-

energie omzetten in stroom. 

Zonnemarkt werkt in deze actie met 315 Wattpiek 

volledig zwarte, monokristallijne zonnepanelen 

aangeboden van United Renewable Energy. Deze 

producten behoort tot de top 10 grootste producenten 

van zonnecellen

Voor woningeigenaren die zonnepanelen willen met een 

zeer hoog rendement is er ook een premium paneel van 

325 Wattpiek van Sunpower. Deze panelen zijn iets 

duurder, maar leveren per jaar ook iets meer op. U vindt 

alle prijzen verderop in dit informatiepakket. 
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*De markt voor zonnepanelen is onvoorspelbaar waardoor er geen garantie kan worden gegeven op de 

leveringszekerheid van het gekozen paneel voor de actie. Mocht het oorspronkelijke paneel onverhoopt 

niet langer voorradig blijken dan zoeken wij samen met de installateur naar een alternatief paneel. Het 

uitgangspunt is hierbij altijd dat het om een gelijkwaardig paneel moet gaan, zowel in kwaliteit en 

opbrengst als prijs. 



Omvormers

Een omvormer zet de opgewekte zonnestroom om in bruikbare 

elektriciteit. Standaard is dit een ’string omvormer’ waarbij de 

zonnepanelen in serie geschakeld worden. Is er schaduw op (een 

deel van) het dak tijdens de dag? Of heeft het dak verschillende 

hellingshoeken? ‘Power Optimizers’ zorgen dan voor een 

optimale opbrengst per paneel. Hiervoor wordt een standaard 

string omvormer gebruikt en zijn de panelen in serie geschakeld. 

Met power optimizers kunt u daarnaast de opbrengst per paneel 

zien. Dit kan niet met de standaard string-omvormer. In deze actie 

worden aangeboden:

• String-omvormer: Growatt

• String-omvormer met power optimizers: SolarEdge

Installateur 

Zonnemarkt is al 13 jaar actief als zonnepaneleninstallateur en voorziet jaarlijks 

bijna 3000 huishoudens van zonnepanelen. Zonnemarkt is aangesloten bij 

verschillende brancheorganisaties, waaronder Holland Solar. De installateurs 

zijn VCA gecertificeerd en de ploegen werken via veiligheidsvoorschriften en 

richtlijnen van de NEN1010 en NEN 3140. Het Regionaal Energieloket voert 

steekproefsgewijs onafhankelijke keuringen uit om hier op toe te zien.

De adviseurs van Zonnemarkt komen graag bij u langs voor een woningopname 

en adviesgesprek en een vrijblijvende offerte. Op de volgende pagina vindt u 

meer informatie over het proces.  
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Inschrijving

U kunt zich vanaf 13 mei inschrijven voor de actie. Ga naar 

www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in. De einddatum voor 

inschrijving is 1 juli. Wacht niet te lang met inschrijven, zodat u zeker weet dat 

uw zonnepanelen snel geïnstalleerd kunnen worden. 

Inplannen woningopname

U ontvangt een e-mail met bevestiging van uw inschrijving. De adviseur van 

Zonnemarkt neemt contact met u op. Hij of zij bespreekt met u of u een 

telefonische of fysieke afspraak wil, en plant deze met u in.

Woningopname en adviesgesprek

Een adviseur van Zonnemarkt komt bij u thuis langs om uw dak te inspecteren. 

De adviseur bekijkt ter plekke onder andere het aantal panelen, de geschiktheid 

van het dak, de locatie van de kabels, uw huidige elektriciteitsverbruik en 

natuurlijk uw persoonlijke voorkeuren. Om ook in tijden van het coronavirus 

veilig te kunnen werken, volgt Zonnemarkt ten alle tijden de richtlijnen van het 

RIVM (meer informatie op de volgende pagina). 

Persoonlijke offerte

Op basis van de woningopname stelt de adviseur direct een persoonlijke offerte 

op. Deze offerte volgt de prijzen zoals aangegeven in dit informatiepakket. Op 

deze offerte kunt u vrijblijvend akkoord geven. 

Installatie

Als u akkoord geeft op de offerte, bent u officieel akkoord met de opdracht. U 

plant samen met Zonnemarkt een dag in waarop de werkzaamheden worden 

uitgevoerd. De installatie van het volledige zonnepanelensysteem neemt 1 tot 2 

dagen in beslag. Ook bij de installatie  van de zonnepanelen volgt Zonnemarkt

de RIVM richtlijnen (meer informatie op de volgende pagina).
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Vragen? 

Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in

6 Profiteren

U gaat dezelfde dag nog uw eigen duurzame energie opwekken!

Het proces: 6 stappen
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Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer
Prijs incl. 

groepskorting 
(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.890 kWh Growatt 2000 TL € 2.079 € 2.516 1.512 kWh € 369

7 2.205 kWh Growatt 2000 TL € 2.316 € 2.802 1.764 kWh € 431

8 2.520 kWh Growatt 2500 MTL € 2.520 € 3.049 2.016 kWh € 493

9 2.835 kWh Growatt 2500 MTL € 2.721 € 3.292 2.268 kWh € 554

10 3.150 kWh Growatt 3000 TL € 2.929 € 3.544 2.520 kWh € 616

11 3.465 kWh Growatt 3600 MTL € 3.222 € 3.899 2.772 kWh € 677

12 3.780 kWh Growatt 3600 MTL € 3.365 € 4.072 3.024 kWh € 739

13 4.095 kWh Growatt 3600 MTL € 3.768 € 4.559 3.276 kWh € 801

14 4.410 kWh Growatt 4200 MTL € 4.189 € 5.069 3.528 kWh € 862

15 4.725 kWh Growatt 4200 MTL € 4.442 € 5.375 3.780 kWh € 924

16 5.040 kWh Growatt 5000 MTL € 4.637 € 5.611 4.032 kWh € 985

17 5.355 kWh Growatt 5000 MTL € 4.820 € 5.832 4.284 kWh € 1.047

18 5.670 kWh Growatt 5000 MTL € 4.990 € 6.038 4.536 kWh € 1.108

19 5.985 kWh Growatt 5000 MTL € 5.206 € 6.299 4.788 kWh € 1.170

20 6.300 kWh Growatt 5500MTL € 5.355 € 6.480 5.040 kWh € 1.232

In deze actie worden 315 Wp full black zonnepanelen van URE aangeboden. 

Afhankelijk van uw dak en uw wensen bepaalt u samen met de installateur hoeveel 

panelen u laat installeren. Er worden twee type installaties aangeboden: een serie-

geschakelde installatie met string-omvormer van Growatt of power optimizers van 

SolarEdge.

Pakketprijzen: Schuin dak met URE

Schuin dak – Met String Omvormer (serie-geschakeld)
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer
Prijs incl. 

groepskorting 
(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.890 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 2.684 € 3.248 1.607 kWh € 369

7 2.205 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 2.955 € 3.576 1.874 kWh € 431

8 2.520 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 3.075 € 3.721 2.142 kWh € 493

9 2.835 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 3.374 € 4.083 2.410 kWh € 554

10 3.150 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 3.622 € 4.383 2.678 kWh € 616

11 3.465 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 4.020 € 4.864 2.945 kWh € 677

12 3.780 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 4.234 € 5.123 3.213 kWh € 739

13 4.095 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 4.627 € 5.599 3.481 kWh € 801

14 4.410 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 4.940 € 5.977 3.749 kWh € 862

15 4.725 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 5.292 € 6.403 4.016 kWh € 924

16 5.040 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 5.540 € 6.703 4.284 kWh € 985

17 5.355 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 5.730 € 6.933 4.552 kWh € 1.047

18 5.670 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 5.954 € 7.204 4.820 kWh € 1.108

19 5.985 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 6.284 € 7.604 5.087 kWh € 1.170

20 6.300 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 6.489 € 7.852 5.355 kWh € 1.232

Schuin dak – Met Power Optimizers
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


In deze actie worden 315 Wp full black zonnepanelen van URE aangeboden. 

Afhankelijk van uw dak en uw wensen bepaalt u samen met de installateur hoeveel 

panelen u laat installeren. Er worden twee type installaties aangeboden: een serie-

geschakelde installatie met string-omvormer van Growatt of power optimizers van 

SolarEdge.

Pakketprijzen: Plat dak met URE

Plat dak – Met String Omvormer (serie-geschakeld)

Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer

Prijs incl. 
groepskorting 

(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.890 kWh Growatt 2000 TL € 2.249 € 2.721 1.607 kWh € 369

7 2.205 kWh Growatt 2000 TL € 2.492 € 3.015 1.874 kWh € 431

8 2.520 kWh Growatt 2500 MTL € 2.747 € 3.324 2.142 kWh € 493

9 2.835 kWh Growatt 2500 MTL € 2.977 € 3.602 2.410 kWh € 554

10 3.150 kWh Growatt 3000 TL € 3.213 € 3.888 2.678 kWh € 616

11 3.465 kWh Growatt 3600 MTL € 3.534 € 4.276 2.945 kWh € 677

12 3.780 kWh Growatt 3600 MTL € 3.704 € 4.482 3.213 kWh € 739

13 4.095 kWh Growatt 3600 MTL € 4.054 € 4.905 3.481 kWh € 801

14 4.410 kWh Growatt 4200 MTL € 4.586 € 5.549 3.749 kWh € 862

15 4.725 kWh Growatt 4200 MTL € 4.867 € 5.889 4.016 kWh € 924

16 5.040 kWh Growatt 5000 MTL € 5.090 € 6.159 4.284 kWh € 985

17 5.355 kWh Growatt 5000 MTL € 5.248 € 6.350 4.552 kWh € 1.047

18 5.670 kWh Growatt 5000 MTL € 5.500 € 6.655 4.820 kWh € 1.108

19 5.985 kWh Growatt 5000 MTL € 5.746 € 6.953 5.087 kWh € 1.170

20 6.300 kWh Growatt 5500MTL € 5.922 € 7.166 5.355 kWh € 1.232
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer
Prijs incl. 

groepskorting 
(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.890 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 2.854 € 3.453 1.755 kWh € 404

7 2.205 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 3.153 € 3.815 2.048 kWh € 471

8 2.520 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 3.301 € 3.994 2.340 kWh € 538

9 2.835 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 3.629 € 4.391 2.633 kWh € 605

10 3.150 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 3.906 € 4.726 2.925 kWh € 673

11 3.465 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 4.331 € 5.241 3.218 kWh € 740

12 3.780 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 4.574 € 5.535 3.510 kWh € 807

13 4.095 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 4.955 € 5.996 3.803 kWh € 875

14 4.410 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 5.336 € 6.457 4.095 kWh € 942

15 4.725 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 5.717 € 6.918 4.388 kWh € 1.009

16 5.040 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 5.947 € 7.196 4.680 kWh € 1.076

17 5.355 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 6.212 € 7.517 4.973 kWh € 1.144

18 5.670 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 6.464 € 7.821 5.265 kWh € 1.211

19 5.985 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 6.823 € 8.256 5.558 kWh € 1.278

20 6.300 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 7.056 € 8.538 5.850 kWh € 1.346

Plat dak – Met Power Optimizers
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


In deze actie worden 325 Wp full black zonnepanelen van Sunpower aangeboden. 

Afhankelijk van uw dak en uw wensen bepaalt u samen met de installateur hoeveel 

panelen u laat installeren. Er worden twee type installaties aangeboden: een serie-

geschakelde installatie met string-omvormer van Growatt en een installatie met 

power optimizers van SolarEdge. 

Pakketprijzen: Schuin dak met Sunpower

Schuin dak – Met String Omvormer (serie-geschakeld)

Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer

Prijs incl. 
groepskorting 

(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.950 kWh Growatt 2000 TL € 2.900 € 3.509 1.560 kWh € 359

7 2.275 kWh Growatt 2000 TL € 3.150 € 3.812 1.820 kWh € 419

8 2.600 kWh Growatt 2500 MTL € 3.500 € 4.235 2.080 kWh € 478

9 2.925 kWh Growatt 2500 MTL € 3.750 € 4.538 2.340 kWh € 538

10 3.250 kWh Growatt 3000 TL € 4.000 € 4.840 2.600 kWh € 598

11 3.575 kWh Growatt 3600 MTL € 4.260 € 5.155 2.860 kWh € 658

12 3.900 kWh Growatt 3600 MTL € 4.640 € 5.614 3.120 kWh € 718

13 4.225 kWh Growatt 3600 MTL € 4.900 € 5.929 3.380 kWh € 777

14 4.550 kWh Growatt 4200 MTL € 5.210 € 6.304 3.640 kWh € 837

15 4.875 kWh Growatt 4200 MTL € 5.470 € 6.619 3.900 kWh € 897

16 5.200 kWh Growatt 5000 MTL € 5.760 € 6.970 4.160 kWh € 957

17 5.525 kWh Growatt 5000 MTL € 6.020 € 7.284 4.420 kWh € 1.017

18 5.850 kWh Growatt 5000 MTL € 6.280 € 7.599 4.680 kWh € 1.076

19 6.175 kWh Growatt 5000 MTL € 6.570 € 7.950 4.940 kWh € 1.136

20 6.500 kWh Growatt 5500MTL € 6.800 € 8.228 5.200 kWh € 1.196
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer
Prijs incl. 

groepskorting 
(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.950 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 3.530 € 4.271 1.658 kWh € 381

7 2.275 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 3.830 € 4.634 1.934 kWh € 445

8 2.600 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 4.140 € 5.009 2.210 kWh € 508

9 2.925 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 4.540 € 5.493 2.486 kWh € 572

10 3.250 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 4.840 € 5.856 2.763 kWh € 635

11 3.575 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 5.150 € 6.232 3.039 kWh € 699

12 3.900 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 5.440 € 6.582 3.315 kWh € 762

13 4.225 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 5.750 € 6.958 3.591 kWh € 826

14 4.550 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 6.060 € 7.333 3.868 kWh € 890

15 4.875 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 6.540 € 7.913 4.144 kWh € 953

16 5.200 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 6.860 € 8.301 4.420 kWh € 1.017

17 5.525 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 7.220 € 8.736 4.696 kWh € 1.080

18 5.850 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 7.530 € 9.111 4.973 kWh € 1.144

19 6.175 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 7.840 € 9.486 5.249 kWh € 1.207

20 6.500 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 8.110 € 9.813 5.525 kWh € 1.271

Schuin dak – Met Power Optimizers
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


In deze actie worden 325 Wp full black zonnepanelen van Sunpower aangeboden. 

Afhankelijk van uw dak en uw wensen bepaalt u samen met de installateur hoeveel 

panelen u laat installeren. Er worden twee type installaties aangeboden: een serie-

geschakelde installatie met string-omvormer van Growatt en een installatie met 

power optimizers van SolarEdge. 

Pakketprijzen: Plat dak met Sunpower

Plat dak – Met String Omvormer (serie-geschakeld)

Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer

Prijs incl. 
groepskorting 

(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.950 kWh Growatt 2000 TL € 3.000 € 3.630 1.658 kWh € 381

7 2.275 kWh Growatt 2000 TL € 3.330 € 4.029 1.934 kWh € 445

8 2.600 kWh Growatt 2500 MTL € 3.700 € 4.477 2.210 kWh € 508

9 2.925 kWh Growatt 2500 MTL € 3.980 € 4.816 2.486 kWh € 572

10 3.250 kWh Growatt 3000 TL € 4.260 € 5.155 2.763 kWh € 635

11 3.575 kWh Growatt 3600 MTL € 4.540 € 5.493 3.039 kWh € 699

12 3.900 kWh Growatt 3600 MTL € 4.940 € 5.977 3.315 kWh € 762

13 4.225 kWh Growatt 3600 MTL € 5.230 € 6.328 3.591 kWh € 826

14 4.550 kWh Growatt 4200 MTL € 5.570 € 6.740 3.868 kWh € 890

15 4.875 kWh Growatt 4200 MTL € 5.850 € 7.079 4.144 kWh € 953

16 5.200 kWh Growatt 5000 MTL € 6.160 € 7.454 4.420 kWh € 1.017

17 5.525 kWh Growatt 5000 MTL € 6.450 € 7.805 4.696 kWh € 1.080

18 5.850 kWh Growatt 5000 MTL € 6.730 € 8.143 4.973 kWh € 1.144

19 6.175 kWh Growatt 5000 MTL € 7.060 € 8.543 5.249 kWh € 1.207

20 6.500 kWh Growatt 5500MTL € 7.300 € 8.833 5.525 kWh € 1.271
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


Aantal 
panelen

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek)

Type omvormer
Prijs incl. 

groepskorting 
(excl. btw)*

Prijs incl. 
groepskorting 

(incl. btw) 

Verwachte 
opbrengst

Jaarlijkse 
besparing**

6 1.950 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 3.680 € 4.453 1.755 kWh € 404

7 2.275 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 4.010 € 4.852 2.048 kWh € 471

8 2.600 kWh
SolarEdge SE 2200 

HD Wave
€ 4.340 € 5.251 2.340 kWh € 538

9 2.925 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 4.760 € 5.760 2.633 kWh € 605

10 3.250 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 5.100 € 6.171 2.925 kWh € 673

11 3.575 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 5.430 € 6.570 3.218 kWh € 740

12 3.900 kWh
SolarEdge SE 3000 

HD Wave
€ 5.740 € 6.945 3.510 kWh € 807

13 4.225 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 6.080 € 7.357 3.803 kWh € 875

14 4.550 kWh
SolarEdge SE 3680 

HD Wave
€ 6.410 € 7.756 4.095 kWh € 942

15 4.875 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 6.900 € 8.349 4.388 kWh € 1.009

16 5.200 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 7.260 € 8.785 4.680 kWh € 1.076

17 5.525 kWh
SolarEdge SE 4000 

HD Wave
€ 7.655 € 9.263 4.973 kWh € 1.144

18 5.850 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 7.970 € 9.644 5.265 kWh € 1.211

19 6.175 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 8.320 € 10.067 5.558 kWh € 1.278

20 6.500 kWh
SolarEdge SE 5000 

HD Wave
€ 8.620 € 10.430 5.850 kWh € 1.346

Plat dak – Met Power Optimizers
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* Particulieren kunnen de btw op zonnepanelen op dit moment terugvragen bij de Belastingdienst. 

Lees hier hoe.

** Op basis van het gemiddelde prijspeil voor stroom in 2020 van 23 cent per kWh.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/6608924/Zonnepanelen%20-%20Btw-teruggave/Stappenplan%20btw%20terugvragen%20zonnepanelen.pdf


Omschrijving Verstrekker Garantie

Installatiegarantie Zonnemarkt 2 jaar

Garantie op 
bevestigingsmaterialen

Zonnemarkt 20 jaar

Vermogensgarantie zonnepanelen URE na 10 jaar 90%

na 25 jaar 85%

Fabrieksgarantie zonnepanelen URE 10 jaar

Vermogensgarantie zonnepanelen Sunpower na 10 jaar 93%

na 25 jaar 87%

Fabrieksgarantie zonnepanelen Sunpower 25 jaar 

Fabrieksgarantie string omvormer Growatt 10 jaar

Fabrieksgarantie power 
optimizers

SolarEdge
10 jaar (omvormer)
25 jaar (optimizers)

Een betrouwbare zonnepaneleninstallatie komt met goede garanties. De installaties 

in deze actie worden aangeboden met de gangbare product- en installatiegaranties. 

Garanties
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Iedere woning is net anders. Daardoor kan het voorkomen dat extra 

werkzaamheden nodig zijn om de zonnepanelen goed te kunnen installeren. Wij 

vinden het belangrijk dat elke installatie goed en veilig wordt uitgevoerd. Daarom 

hebben wij als Regionaal Energieloket een lijst met mogelijk meerwerk opgesteld 

en de bijkomende kosten van te voren vastgelegd met de installateur. Zo bent u 

verzekerd van maatwerk en een scherpe prijs.

Omschrijving
Meerprijs (vast tarief excl. 

btw)

Rolsteiger/dakrandbeveiliging Inclusief 

Kapot geraakte pannen vervangen (indien 

voorradig)
Inclusief 

Basis hak- en breekwerk Inclusief 

Aanleggen eigen groep voor zonnepanelen Inclusief

Leveren en aansluiten monitoring Inclusief 

Meerdere aparte dakvlakken €100 per extra dakvlak

Steil dak (45 graden tot 59 graden) €7,50 per paneel

Verwijderen/verplaatsen pijpjes (indien mogelijk) €100 per pijpje

Hulp bij btw-teruggave €75

Powerline €50

Splitter voor ethernet €50

Wifi versterker €50

Nieuwe hoofdschakelaar
Maatwerk, vanaf €200 plus ca. 

€100 kosten energieleverancier

Ombouwen meterkast van 1-fase naar 3-fase Tussen de €250 en €500

Hoogwerker (of plat dak vanaf tweede 

verdieping)
Maatwerk, circa €350

Moeilijk bereikbaar dak Vanaf €100

Hak en breekwerk: additionele wensen Maatwerk

Nieuwe groepenkast Maatwerk

Graafwerkzaamheden Maatwerk

Extra werk dakconstructie Maatwerk

Stroomverzwaring Netbeheerder (ca. €100)

Speciale maatwerkwensen klant Tegen meerkosten in overleg

Meerwerk

Maatwerk
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Zijn er subsidies voor zonnepanelen?

Er zijn op dit moment geen landelijke subsidies voor zonnepanelen. De reden is dat

zonnepanelen inmiddels ook zonder subsidie een slimme investering zijn. Het financiële

rendement van zonnepanelen is vergelijkbaar met een jaarlijkse spaarrente van 6-8%.

Wel mag u de btw (21%) over de investering in zonnepanelen terugvragen. U vult

daarvoor een formulier in van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie hier.

Veelgestelde vragen

Wat is de salderingsregeling?

Wanneer u meer stroom opwekt dan u verbruikt, mag u stroom terugleveren aan het

net. Uw meter houdt bij hoeveel elektriciteit u terug levert aan het net. Dit wordt

verrekend met de stroom die u afneemt van uw energieleverancier als er minder

stroom wordt opgewekt. Dit heet salderen. Deze regeling bestaat in ieder geval tot en

met 2023. Vanaf 2023 wordt dit langzaam afgebouwd tot 2031, en komt hier een

terugleversubsidie voor in de plaats.

Wat leveren zonnepanelen op?

De opbrengst van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Het vermogen

van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (Wattpiek). Dit vermogen wordt

vermenigvuldigt met een rekenfactor. De rekenfactor houdt rekening met de sterkte

van de zoninstraling en de oriëntatie van het dak. In Nederland wordt er meestal

gerekend met een rekenfactor van 0,90.

Hoe bereken ik de terugverdientijd?

Gemiddeld verdienen zonnepalen zichzelf tussen de 6 en 8 jaar terug. U kunt de

terugverdientijd berekenen door de investering te delen door de jaarlijkse besparing.

Rekenvoorbeeld: een zonnepaneel van 315 Wattpiek levert op jaarbasis gemiddeld

284 kWh op (315 x 0,90). Als we uitgaan van een elektriciteitsprijs van €0,23 levert 1

zonnepaneel per jaar ruim €65 op (284 x €0,23). Een set van 10 zonnepanelen levert u

op jaarbasis al gauw €652 op. Als de prijzen van elektriciteit verder stijgen, dan zal de

jaarlijkse besparing alleen maar groter worden.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/eigenaren_van_zonnepanelen


Heeft u een andere vragen? 

Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in

Wat zijn monokristallijne zonnepanelen?

Er zijn monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen. In een monokristallijn paneel 

bestaan de zonnecellen uit één kristal; in een polykristallijne paneel bestaan de 

zonnecellen uit meerdere kristallen. Het grootste verschil tussen de panelen zit in het 

uiterlijk. Over het algemeen zijn monokristallijne zonnepanelen zwart en polykristallijne 

panelen blauw. Monokristallijne panelen zijn vanwege hun donkere kleur vaak 

populairder onder consumenten. Benieuwd naar de andere verschillen? Die leest u hier. 

In deze actie worden monokristallijne zonnepanelen aangeboden. 

Waar komen de kabels en de omvormer?

De zonnepanelen worden aangesloten op de omvormer. De string omvormer kan 

bijvoorbeeld op zolder worden geplaatst. Belangrijk is dat deze in een goed 

geventileerde ruimte hangt. De omvormer moet namelijk kunnen koelen. Hoe beter de 

koeling, hoe hoger het rendement en hoe langer de levensduur van de omvormer. Er 

moet nog wel een kabel van de zonnepanelen via de omvormer naar de meterkast. U 

bepaalt in overleg met de installateur hoe die moet lopen. De omvormer wordt op een 

aparte groep in de meterkast aangesloten. Het kan voorkomen dat aanpassingen in de 

meterkast nodig zijn. 

Moet ik de zonnepanelen onderhouden?

Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig. Vuil wordt er automatisch afgespoeld 

door regen of sneeuw. Het is wel slim om af en toe te controleren of er geen vuil is 

achtergebleven, zoals bladeren of stof. Eens in de paar jaar kunt u een specialist 

inhuren om de zonnepanelen goed te reinigen en te inspecteren. De kosten liggen 

meestal tussen de €100 en €150. Zijn de panelen vuil en wilt u ze graag zelf 

schoonmaken? Gebruik dan alleen lauw, kalkvrij water en een zachte spons.

De omvormer heeft geen onderhoud nodig, maar heeft over het algemeen wel een 

kortere levensduur dan de zonnepanelen. Gemiddeld gaat een omvormer 10 tot 15 jaar 

mee. De kosten voor een nieuwe omvormer liggen tussen de €500 (kleine installatie) en 

€1.500 (grote installatie).

Wat is een omvormer?

De stroom die zonnepalen produceren noemen we gelijkspanning. De omvormer zet

deze stroom om naar wisselspanning. Dat is de stroom die u uit het stopcontact haalt.

De omvormer is het hart van het systeem en speelt een belangrijke rol in de opbrengst

van de zonnepanelen. Meer weten over omvormers? Bekijkt u eens dit artikel.

https://kennis.greenhome.nl/zonnepanelen/soorten-zonnepanelen/
https://kennis.greenhome.nl/zonnepanelen/omvormer-zonnepanelen/


Het verduurzamen van iedere woning begint met het isoleren van de ‘schil’ van de 

woning. Hierbij kunnen verschillende onderdelen geïsoleerd worden: de vloer, de 

muren, de kozijnen en het glas en het dak. 

De woningen die in de Hemsterhuisbuurt staan, zijn op een aantal onderdelen van 

de schil makkelijk te isoleren, en op een aantal andere onderdelen lastiger. Meer 

hierover vindt u in de Energiebespaarrapporten die van 4 voorbeeldwoningen zijn 

gemaakt. Deze energiebespaarrapporten kunt u hier aanvragen.

Informatiepakket Isolatie

Verschillende delen om te isoleren

Voor woningen in de Hemsterhuisbuurt is het toepassen van isolatie veelal 

maatwerk. Om te bepalen welke delen van de woning het beste geïsoleerd kunnen 

worden, wordt onder andere gekeken naar de volgende punten:

➢ Is er een kruipluik aanwezig, en is er kruipruimte?

➢ Heeft het dak een opbouw? Zo ja, wanneer is deze geplaatst?

➢ Is de spouwmuur ooit geïsoleerd?

➢ Zijn er vochtproblemen in de woning?

➢ Heeft de woning nog ouderwets dubbel glas, of zelfs enkel glas?

In de Energiebespaarrapporten krijgt u een indicatie krijgen van wat er in uw 

woning de mogelijkheden zijn. Om echt zekerheid te hebben, over wat de beste 

maatregelen zijn, is het nodig om een specialist ter plaatse naar uw woning te laten 

kijken. 

https://share.hsforms.com/17DFIwSoNRsyp6xsx2XsIoA3xnh8


Isolatiemethode
Prijsinschatting 
tussenwoning

Prijsinschatting 
hoekwoning

Meer informatie op

Buitengevel-
isolatie (Rc 5)

€14.000 – €17.000 €25.000 – €35.000

www.regionaalenergieloket.nl
/energiebesparen

/muurisolatie

HR++ -glas 
(excl. kozijnen)

€14.000 – €18.000 €16.000 – €20.000

www.regionaalenergieloket.nl
/energiebesparen

/isolerend-glas

HR++ -glas
(incl. houten kozijnen)

€30.000 – €40.000 €35.000 – €45.000

www.regionaalenergieloket.nl
/energiebesparen

/isolerend-glas

Triple glas 
(incl. houten kozijnen)

€33.000 – €43.000 €39.000 – €49.000

www.regionaalenergieloket.nl
/energiebesparen

/isolerend-glas

Vervangen + isoleren 
bitumen 

dakbedekking (Rc 6)
€7.000 – €12.000 €9.000 – €14.000

www.regionaalenergieloket.nl
/energiebesparen

/dakisolatie
Isoleren lateien aan 

binnenzijde
± €1.500 ± €1.500 -

Prijsindicaties

Anders dan bij zonnepanelen, zijn er voor deze isolatiemaatregelen minder 

uniforme prijzen te bepalen. Onderstaande tabel kunt u wel gebruiken om een 

beeld te krijgen.

Wilt u aan de slag met het isoleren van uw woning, maar twijfelt u over waar u het 

beste kunt beginnen? Volg dan deze stappen:

1. Zorg voor goede naad- en kierdichting. Dit zorgt ervoor dat de tocht in de woning 

afneemt, wat goed is voor het comfort van de woning. Veel van deze oplossingen kunt u 

zelf toepassen.  Handige tips hierover vindt u op www.regionaalenergieloket.nl/naad-

en-kierdichting.

2. Is uw dak ouder dan 20 jaar of vertoont het gebreken? Denk dan aan het vervangen 

van uw dak, en zorg voor goede isolatie.

3. Heeft u een kruipluik en is er meer dan 30 cm kruipruimte? Bodem- of vloerisolatie is 

dan een mogelijkheid. Meer hierover vindt u op 

www.regionaalenergieloket.nl/energiebesparen/vloer-en-bodemisolatie.

4. Ontdek of spouwmuurisolatie een mogelijkheid is: vraag uw bouwtekeningen op bij 

het bouwarchief. Als uw woning geen lateien heeft boven de ramen en deuren, kan uw 

spouw zeer waarschijnlijk worden geïsoleerd. Is dit wel zo, dan moet het bouwbedrijf 

ter plaatse een controle uitvoeren.

5. Controleer uw warmtevraag: zet uw cv in de winter op 70 graden. Als uw woning nog 

steeds comfortabel aanvoelt, wordt uw woning ook warm genoeg als het wordt 

verwarmd met een warmtenet.

6. Bepaal hoeveel u wilt investeren en kies de maatregel(en) met het grootste effect. 

Kiest u voor buitengevelisolatie? Vraag hiervoor dan toestemming aan bij het 

Omgevingsloket.

https://regionaalenergieloket.nl/naad-en-kierdichting
http://www.regionaalenergieloket.nl/energiebesparen/vloer-en-bodemisolatie
https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/LoketAmsterdam/formulier/nl-NL/evAmsterdam/scInzageBouwarchief.aspx/fSTD_Intro
https://www.omgevingsloket.nl/


Inschrijving

U kunt zich vanaf 13 mei inschrijven voor de actie via 

www.regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/duurzame-

buurtactie-hemsterhuisbuurt. Na inschrijving ontvangt u meer informatie 

in uw e-mail. U kunt zich voor de actie inschrijven tot 1 juli. 

Inplannen woningopname

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Bouwbedrijf 

Van Swaay neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken 

voor een woningopname. 

Woningopname

Een adviseur komt bij u thuis langs voor een opname van de woning. De 

kosten voor de opname en bijbehorend adviesgesprek bedragen 

eenmalig €30. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de offerte bij 

uitvoering van één of meerdere maatregelen. 

Persoonlijke offerte

Op basis van de woningopname en uw wensen ontvangt u een 

persoonlijke offerte. De offerte volgt de prijzen en eventuele 

meerwerkkosten zoals vermeld in dit informatiepakket. 

Inplannen uitvoering

U plant samen met het isolatiebedrijf een dag in waarop de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Het uitvoeren van de isolatieklus 

duur gemiddeld 1 dag.

1

1

2

6 Profiteren

U profiteert direct van een lagere energierekening en een comfortabelere 

woning!

Contact opnemen met het isolatiebedrijf

3

4

5

Deze maatregelen worden aangeboden door bouwbedrijf Van Swaay. Voor 

maatregelen die wel worden benoemd in de Energiebespaarrapporten, maar die op 

de vorige pagina niet benoemd worden, kunnen zij u doorverwijzen naar een 

partnerbedrijf. Ook kunt u op www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten andere 

partijen vinden die deze maatregelen uit kunnen voeren.

Heeft u een andere vragen? 

Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in

http://www.regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/duurzame-buurtactie-hemsterhuisbuurt
http://www.regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten


Zijn er subsidies?

Jazeker! Sinds augustus 2019 is er weer een landelijke subsidie voor isolatie van de 

vloer, de gevel, het dak en de ramen. U kunt de subsidie aanvragen als u ten minste 

2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. De subsidie wordt verstrekt door de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RvO). Lees hier meer over de 

voorwaarden en subsidiebedragen.

Hoe zit het met ventilatie als ik ga isoleren?

Door goed te isoleren worden kieren gedicht waardoor er geen natuurlijke 

ventilatie meer plaatsvindt. De warmte gaat de woning niet uit, maar er komt ook 

minder frisse, schone lucht binnen. Zorg daarom voor goede ventilatie. Lees hier 

meer over ventileren.

Ik weet niet of mijn woning een kruipruimte heeft. Wat nu?

Als u niet zeker weet of u een kruipruimte heeft, kan het handig zijn om de 

bouwtekeningen van je woning er op na te slaan. Als uw buren dezelfde woning 

hebben, kan het ook helpen om daar een kijkje te nemen.

Bouwtekeningen kunt u opvragen bij het Bouwarchief.

Sommige woningen hebben wel een kruipruimte onder de woning, maar deze is 

niet toegankelijk. In dat geval moet er een luik worden gemaakt of een gat worden 

gegraven om in de kruipruimte te komen.

Als er onder geen kruipruimte onder de woning zit, dan kan de vloer ook via de 

bovenzijde worden geïsoleerd. De vloer komt dan wel wat hoger te liggen.

Veelgestelde vragen

Kan ik de kruipruimte ook isoleren als ik vloerverwarming heb?

Jazeker! Juist bij vloerverwarming is het verstandig de vloer goed te isoleren. 

Anders straalt er veel warmte weg richting de kruipruimte en dat is zonde. Door de 

vloer te isoleren wordt de warmte via de vloerverwarming afgegeven aan de 

woning, daar waar u het wilt hebben. Isolatiefolies met een hoge isolatiewaarde 

(Rd-waarde van 3,5 of hoger) zijn zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://regionaalenergieloket.nl/energiebesparen?page=1#ventileren
https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/LoketAmsterdam/formulier/nl-NL/evAmsterdam/scInzageBouwarchief.aspx/fSTD_Intro


Ik weet niet of mijn woning een spouwmuur heb. Wat nu?

Een isolatiespecialist verricht altijd eerst een huisonderzoek. De isolatie specialist 

kijkt dan of uw woning geschikt is voor spouwmuurisolatie, onder andere door 

middel van een endoscopisch onderzoek. De specialist boort dan een klein gaatje in 

de buitenmuur. Met een speciale camera inspecteert hij/zij de spouw. Op basis van 

het onderzoek zal de isolatiespecialist een advies geven over het isolatiemateriaal 

voor uw situatie.

Mijn spouw is jaren geleden al (deels) geïsoleerd. Kan ik dit nog 

verbeteren?

Een spouw die voor een deel al gevuld is met spouwmuurisolatie kan vaak 

aangevuld worden met nieuw isolatiemateriaal. Een andere optie is om het oude 

isolatiemateriaal weg te halen en nieuw, beter isolatiemateriaal terug te plaatsen. 

Een isolatie-expert moet dit ter plekke bekijken om je een goed advies te kunnen 

geven.

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn buitengevel isoleren, mag dat?

Als u een grote wijziging aanbrengt in het uiterlijk van uw woning, moet u daarvoor 

toestemming aanvragen bij het Omgevingsloket. Meer over de richtlijnen hierbij, 

vindt u in het document ‘De Schoonheid van Amsterdam’. 

Heeft u een andere vragen? 

Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in

Waar vind ik wat de plannen zijn van de gemeente?

Amsterdam is één van de eerste gemeenten in Nederland die haar Transitievisie 

Warmte af heeft. Hierin vindt u wat in grote lijnen de plannen zijn voor de 

Hemsterhuisbuurt. De details hiervoor worden de komende jaren uitgewerkt in 

buurtuitvoeringsplannen. De Transitievisie van Amsterdam vindt u hier.

https://www.omgevingsloket.nl/
https://amsterdam.welstandinbeeld.nl/Data/Gemeenten/NieuwAmsterdam/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_4103e18f-36c9-45d8-8036-35e5a47bbba9/De%20schoonheid%20van%20Amsterdam_14%20september%202016.pdf
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/inspraak-transitievisie-warmte/samenvatting-transitievisie-warmte/

