
DEEL Energie Leusden

DEEL Energie Leusden is een vereniging (energiecoöperatie)

opgericht in januari 2021 met als doel:

Samen energie besparen 

en produceren



DEEL projecten, najaar 2022

• Collectieve inkoop zonnepanelen
- online informatieavond: donderdag 27 oktober
- inschrijven en offerte aanvragen: 15 okt – 1 dec 2022

• Collectieve Zonnedaken: 400 zonnepanelen op 2 grote daken
project in Stoutenburg, door DEEL en Vallei Horstee
voor inwoners van Leusden-Achterveld-Stoutenburg

• Warmtecamera lenen
aanvragen via de website
webinar in november, datum volgt binnenkort

• Andere activiteiten
oa actie ‘CV-ketel? Zet ‘m op 60!’ en evt excursie warmtepompen



DEEL projecten, najaar 2022

In deze presentatie uitleg over:

1. Collectieve inkoop zonnepanelen
- online informatieavond: donderdag 27 oktober
- inschrijven en offerte aanvragen: 15 okt – 1 dec 2022

2. Collectieve Zonnedaken: 400 zonnepanelen op 2 grote daken
project in Stoutenburg, door DEEL en Vallei Horstee
voor inwoners van Leusden-Achterveld-Stoutenburg



1. Collectieve Inkoop Zonnepanelen

DEEL Najaarsactie 2022 ism New Solar uit Woudenberg

• Actie-korting 15 euro per paneel

Meedoen?

1. Inschrijven via www.deel-energie.nl (of buiten bij de DEEL-kraam)
2. New Solar: eerst quickscan, daarna schouw en advies aan huis

=> passende offerte voor uw dak en uw wensen, incl actie-korting
3. Offerte akkoord? New Solar plant de installatie in
4. DEEL blijft bereikbaar voor vragen

http://www.deel-energie.nl/


1. Collectieve Inkoop Zonnepanelen

Zonnepanelen - hoe werkt dat??

Zonnepanelen-installatie is: 
1. Zonnepanelen op het dak
2. Omvormer: 

zet zonnestroom om 
in wisselstroom

3. Aansluiting in de meterkast

Uw zonnestroom:
1. Gebruikt in huis, ‘achter de meter’
2. Wat over is gaat via de meter 

naar het elektriciteitsnet

Uw elektriciteitsmeter meet:
1. Zonnestroom geleverd aan het elektriciteitsnet
2. Netstroom gebruikt 
=> dit wordt verrekend in de jaarnota 

van uw energiebedrijf (‘salderen’)



1. Collectieve Inkoop Zonnepanelen

Zonnepanelen in deze najaarsactie:

• Zonnepanelen met groot vermogen; full black, 395Wp

• Opbrengst: ca 320 – 360 kWh/jaar aan zonnestroom per paneel
- gemiddelde woning gebruikt 3.000 kWh/jaar een stroom

• Maatwerk voor uw dak en uw wensen
- ook oost-west dak, plat dak, schaduw
- met centrale omvormer of micro-omvormers
- evt ook aanpassing meterkast

• Btw terug te vragen
- via de Belastingdienst, of regelen via New Solar



1. Collectieve Inkoop Zonnepanelen

DEEL Najaarsactie 2021 ism New Solar uit Woudenberg

Inschrijven: 15 okt – 1 dec 2022

Informatie avond: donderdag 27 okt van 20:00-21:00 uur (online)
aanmelden via www.deel-energie.nl of buiten bij de DEEL-kraam

Offerte aanvragen?

inschrijven via het inschrijfformulier op www.deel-energie.nl

http://www.deel-energie.nl/


2. Collectieve Zonnedaken

Wat zijn ‘collectieve zonnedaken?’
• Samen met anderen zonnepanelen op een groot dak

• Dak wordt gehuurd voor 15 jaar (RvO)

• Je ontvangt 15 jaar de opbrengst van ‘jouw’ zonnepanelen

• Alle deelnemers worden lid van de ‘zonnedak-coöperatie’ die zorgt 
voor beheer en onderhoud, verrekening opbrengst, contact 
dakeigenaar etc.

• Postcoderoos: voor inwoners van Leusden-Achterveld-Stoutenburg



2. Collectieve Zonnedaken
In voorbereiding in Stoutenburg: 
400 panelen op 2 grote daken, project van DEEL en Vallei Horstee

• Hoe ver zijn we al?
- Stedin is geregeld, SCE subsidie is aangevraagd
- intentie/opstalovereenkomsten zijn getekend
- zonnepanelen worden zo mogelijk in feb/mrt 2023 gelegd

• Voor-inschrijving 
- vanaf begin november; definitieve inschrijving en betaling zodra alles rond 
is en de installatie-werkzaamheden kunnen starten
- collectief = minstens 35 deelnemers
- in de 1e ronde max 6 panelen per deelnemer
- evt een gift voor panelen voor de Voedselbank
- informatie en contact: www.deel-energie.nl

• Belangstelling? meld je aan bij de DEEL-kraam of via de website

http://www.deel-energie.nl/


DEEL Energie Leusden

Samen energie besparen en produceren

Sluit je aan: via de nieuwsbrief, wordt DEEL-lid, 

deel jouw ideeën en ervaring,

doe mee aan webinars en projecten

Samen bereiken we meer!


