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Nieuws
onder de
zon
augustus 2013

Haal het zonnetje in huis
Deze zesde nieuwsbrief heeft de laatste informatie over het overleg met
‘China’ en vestigt de aandacht alvast op de duurzame huizenroute. En wilt u
met uw panelen alias stroomleverancier alias ondernemer BTW terugvragen?
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1. Geen importheffing, maar...
Het geeft ons het gevoel van: “of je nu door de hond of door de kat gebeten
wordt”. Inmiddels is bekend geworden dat er geen importheffing op
zonnepanelen meer komt. De Europese Commissie heeft namelijk een
overeenkomst gesloten met de Chinese overheid. Hierin zijn de ‘EU’ en
China overeengekomen dat China een minimum prijs hanteert. Dit bedrag is
circa 48% hoger dan de prijs die dit voorjaar nog gold, De prijs van de
panelen gaat dus definitief (met de helft) omhoog. Daarnaast mag China per
jaar maximaal 50% van het aantal panelen leveren (in vergelijking met
2012), op strafffe van

een extra heffing. De kans dat de individuele

lidstaten in december deze overeenkomst nog verwerpen is door deze
afspraak kleiner geworden.

Voor alle vernieuwde of nieuwe offertes verwachten wij dat het totaalbedrag
10% a 20% hoger uitvalt. We hebben nog panelen op voorraad, dus mocht
U nog op het punt staan uw huidige offerte te accorderen, dan kan dat
misschien nog net. Of u bent te laat. Natuurlijk geldt bij ons de regel ‘wie
het eerst komt, het eerst maalt’.

2. Duurzame huizenroute
Handicom Solar heeft haar pand op de kaart gezet voor de duurzame
huizenroute
betekent

dat

(<http://www.nationaleduurzamehuizenroute.nl/>).
wij

op

26

oktober

rondleidingen

verzorgen,

Dit

vragen

beantwoorden en proberen om bezoekers enthousiast te maken voor
zonnepanelen. Meldt u zich ook aan met uw enthousiaste verhaal over
panelen?

3. Subsidieregeling Zonnepanelen Particulieren
Het subsidiebudget voor particulieren voor de aanschaf van PV-materialen is
sinds 7 augustus ‘op’. Op 4 augustus was dit bedrag al geslonken tot 1,2
miljoen euro.
Op

(http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-

zonnepanelen) staat de aankondiging.

4.

Handicom Solar Live

http://www.handicomsolar.nl
Onze website is ruim een maand beschikbaar. Ook nu nog passen
wij de site aan. De site informeert over de overstap naar
zonnepanelen.

De

website

ondersteunt

de

leden

van

het

buurtcollectief. U kunt de site onder de aandacht brengen bij uw vrienden of
buren, die overwegen om de stap naar zonnepanelen te zetten. De site heeft
een link naar deze nieuwsbrief. Neem eens een kijkje op de website en laat
uw reactie achter.

5. Nieuws van de netwerkbeheerders
Netwerkbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteits- en
gasnetbedrijven in ons land. Deze organisatie wil graag dat iedereen met
panelen zich aanmeldt op de site 'energieleveren.nl. Wij adviseren om deze
melding goed te overwegen, want als u zich nu registreert, dan kan later....
Kijk eens wat de netwerkbeheerder al van u te weten is gekomen. In een
(http://www.netbeheernederland.nl/Content/Files/file/EnergieTrends2012.p
df) leesbaar rapport geven zij de trends weer.

In totaal stonden in 2011 93.233 zonnepaneelinstallaties geregistreerd bij
Netwerkbeheer.

Het

totaalvermogen

bedroeg

347

Megawatt.

Oost-

Nederland heeft meer panelen dan het Westen. Uit een onderzoek van
Netwerkbeheer,

geciteerd

in

Binnenlands

Bestuur,

(http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/oosten-vanhet-land-koploper-zonnestroom.9079299.lynkx)

blijkt

dat

Overijssel

en

Gelderland koplopers zijn. De meeste panelen bevinden zich op de daken
van grote boerenschuren. Bijvoorbeeld, de provincie Gelderland subsidieerde
boeren met de ‘panelen voor asbest’-regeling om het asbestdak in te ruilen
voor zonnepanelen.

6. Panelen op het dak en dan verhuizen?
In zijn onderzoek aan de TU Eindhoven heeft student Thomas Wissink ruim
200 mensen gevraagd of ze bij het kopen van een huis de zonnepanelen
waarderen. De veelgehoorde reactie was dat de zonnepanelen een koophuis
aantrekkelijker maken en de koper juist overhalen om dat huis te kopen. De
ondervraagden wilden hiervoor gemiddeld zo’n zevenduizend euro meer
betalen. De uitkomst van dit onderzoek is interessant, omdat
sommige woningbezitters met verhuisplannen twijfelen om nog
panelen aan te schaffen. Dit onderzoek neemt deze twijfel nu weg.

7. Agenda
5 september

Informatie avond (over de aanschaf van) zonnepanelen
(20.00 uur, Oranjelaan 29, Harderwijk)

6 september

Thema-avond over de kansen om als zonnestroomleverancier BTW terug te vorderen
(20.00 uur, Oranjelaan 29, Harderwijk)

26 oktober

Duurzame huizenroute

En verder....
•

Is er een nationaal energie accoord op hoofdlijnen;

•

Kunnen wij met een overzicht van de zonnestroomstroomproductie
controleren of uw installatie werkt.
Handicom Solar
Oranjelaan 29
3843 AA Harderwijk
0341 412629
solar@handicom.nl
http://zon.handicom.nl/nl
Dierzaam.nl/zonnestroom.html

Reageren? Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u een
informatie avond bezoeken, stuur ons dan een mail.

