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1. Energie besparen in eigen huis: de WNF voetafdruktest

Hoe groot is mijn stukje aarde? Wereldwijd gebruikt ieder mens gemiddeld 2.7 ha. Op de website

van het Wereldnatuurfonds staat de voetafdruktest (www.wnf.nl/voetafdruktest/). Ik vul de test

in en merk dat ik mijn persoonlijke antwoord op een vraag niet altijd terugvind in de voorspelde

antwoorden. Ik moet soms kiezen uit twee gelijkwaardige antwoorden. Daarom moet ik mijn score

relativeren. Maar dan nog, mijn lifestyle heeft wel 2,85 hectare nodig, goed voor 1.6 aardbol. Moet

ik mijn score maar wegwuiven omdat de gemiddelde Nederlander 6.3 ha nodig heeft, of moet ik mij

nog meer inzetten om de aarde netjes door te geven? En jij? Vul de test in en bekijk hoeveel

hectare jij nodig hebt. Wie verslaat mij? De link staat ook op de FaceBookpagina van

HandicomSolar. Succes!

2. Kwaliteit of cowboy?
Handicom Solar werkt met betrouwbare installateurs. De lijnen zijn kort. Handicom Solar steekt

haar hand in het vuur voor deze mensen, omdat ze weet dat ze goed werk leveren en verstand

hebben van zonnepanelen. Handicom Solar neemt evenmin deel aan grote risicovolle producten.

Stel dat wij verschillende zelfstandige installateurs tegen bodemprijzen zouden inhuren voor een

groot project. Wij weten dan niet wat deze zzp-ers kunnen en hoe ze werken. In dat geval is de

kans op een fout geïnstalleerd systeem aanwezig. Het bedrijf Detaned is in deze valkuil gestapt en

later ook failliet verklaard. Detaned deed zich voor als expert van zonnepanelen en kon opdrachten

voor grootschalige projecten binnenslepen. Detaned gaf op de website aan dat het bedrijf

beschikte over een uitgebreid team van zzp-ers die getraind zijn in de Detaned Academy. De

website vermeldt: “met de flexibele inzet van zzp-ers in teamverband, aangevuld met vaste

projectbegeleiders, creëren we slagvaardige en daadkrachtige tijdelijke organisaties voor de

uitvoer van uw projecten”.
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Een echtpaar kocht panelen via de groepsaankoop SamenZonneEnergie, maar de installateur

verwijderde per abuis de aardlekschakelaar tijdens de installatie. De installateur was afkomstig van

Detaned. Volgens de schade-expert was de situatie levensgevaarlijk. Is er iets mis gegaan tijdens

de training en screening door Detaned? Maar Detaned is niet de enige cowboy, die snel veel geld

wil verdienen aan de vraag naar zonnepanelen. Een bedrijf dat grootschalig zonnepanelen wilde

aanleggen was ZonOpKomst. Helaas had ook dit bedrijf tegenslag en ging failliet. Omdat deze

inkooporganisatie voor zonnepanelen ook van haar klanten de subsidie beheerde, zijn enkele

tienduizenden euro’s aan subsidie voor zonnepanelen in Overijssel verdwenen.

Helaas zijn dergelijke voorvallen slecht voor het betrouwbare imago van ‘de branche’, helaas zijn

zij slecht voor de installateurs die hun werk wel goed doen en helaas zijn zij slecht voor de klanten

die nu niets meer hebben aan het garantiecertificaat van de panelen. Hopelijk beseffen de

toekomstige klanten dat kwaliteit een prijs heeft en dat de prijsvechtende cowboys en grote

inkopers andere prioriteiten hebben.

3. Rendementsgarantie
Veel van onze klanten hebben de panelen al langer dan een jaar aan het werk. Met het monitoring-

systeem kan Handicom Solar de opbrengst na een jaar uitrekenen en vergelijken met de

voorspelde zonnestroomproductie. En wat blijkt, in slechts een paar gevallen was de prognose

hoger uitgevallen dan de werkelijke opbrengst. En dat is dan nog door een verklaarbare reden,

bijvoorbeeld omdat de buurvrouw de boom toch niet gekapt heeft. Ligt de hogere opbrengst aan de

extra zonne-uren of hebben wij uw prognoses conservatief ingeschat? Waarschijnlijk spelen beide

factoren een rol. Met deze resultaten kunnen we gerust beweren dat Handicom Solar een garantie

kan afgeven voor een minimale opbrengst van 95% op de voorspelde stroomproductie van uw

zonnesysteem. Wij hechten belang aan een eerlijk advies.



4. Handicomsolar / nieuws
De website www.handicomsolar.nl bevat actueel nieuws en links naar duurzame onderwerpen. De

links geven de achtergrondinformatie. Een overzicht van de huidige onderwerpen:

� Isoleren is 'hot' op de Veluwe. De gemeenten Harderwijk en Ermelo geven subsidie en

informatie;

� Dat een volledig schone energievoorziening al in 2030 haalbaar is, laat Urgenda zien in haar

rapport ‘het kan als je het wilt’;

� Het planbureau van de Leefomgeving heeft eveneens een rapport opgesteld over de overgang

in Nederland van vervuilende, fossiele energie naar schone energie;

� Zonne-energie kan meer bijdragen aan de Nederlandse energievoorziening dan het

Energieakkoord suggereert;

� www.thesolarfuture.nl/infographic/ geeft informatie over het aantal zonnepanelen, nu en

vroeger en in Nederland er erbuiten. Handig als je een presentatie wilt geven.

� The oceans are the largest solar collectors on earth, ontdek de zee als partner

� De opslag- oplossing voor overtollige zonne-energie in een metaalbatterij van Donald

Sadoway. Probleem opgelost?

5. PV-btw-service
De wegen van de Belastingdienst zijn niet altijd even duidelijk. Daarom willen vrijwel alle klanten

onze hulp bij het terugvragen van de btw voor de zonnestroominstallatie. Met succes worden

bedragen tussen de €500 en €1500 teruggestort op uw rekening omdat u een kalenderjaar bij de

Belastingdienst ondernemer voor de btw bent. Voor deze begeleiding vraagt Handicom Solar

€150, exclusief btw. Als u Handicom Solar in hetzelfde jaar van de installatie ook inschakelt voor

de btw-teruggave, kunt u de btw over die €150 ook nog terugvragen. Een reden om toch in

hetzelfde jaar de PV-btw-service van Handicom Solar in te schakelen.

Trouwens, niet alleen de ‘eigen’ klanten van Handicom Solar maar alle prille panelenbezitters

kunnen gebruik maken van de PV-btw-service van Handicom Solar. Dus mocht u tijdens een

oudjaarsborrel een ‘lotgenoot’ spreken over de panelen, vraag hem of haar dan ook eens of de btw

al is teruggestort op hun rekening? Een leuk vooruitzicht voor 2015.


