
 

 

Nieuwsbrief 2018-1 
 
 
Namens het bestuur van de Vereniging Zuider-Zon 
 
 
 
Beste Leden, 
 
 
Nu letterlijk het stof met het wegvallen van onze oprichters Paul en Nel Beversluis is neergeslagen, 
werd het hoog tijd om jullie weer te voorzien met onderstaande informatie. 
We hopen dat het interessant leesvoer is, en uiteraard staan wij altijd paraat voor vragen. 
 
BTW terugvragen voor uw installatiekosten: 
Recent heeft De Hoge Raad geoordeeld dat de wet geen termijn stelt, waardoor ook consumenten 
die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen kochten voor btw-teruggave in aanmerking komen. 
Lees meer via de belastingdienst. 
 
Onderhoud aan uw omvormer: 
Bij enkele van onze leden is een installatie met meer dan 16 panelen geplaatst. Sommige van de 
bijbehorende omvormers hebben aan de onderkant ventilatoren voor koeling. Mocht u dit hebben, 
neem dan even contact met ons op ivm speciaal onderhoud.  
Aan omvormers zonder ventilatoren is verder geen onderhoud nodig. 
 
Opbrengst: 
Vanzelfsprekend is het belangrijk om uw opbrengst in de gaten te houden. Op onze homepage is een 
realtime opbrengst van 12 panelen, gebruik dit als ijkpunt om er zeker van te zijn dat uw installatie 
nog naar behoren werkt.  
 
Blussen en zonnepanelen: 
Na contact met de brandweer Regio Fryslan te hebben gehad, hebben zij bevestigd dat er bij een 
woningbrand met zonnepanelen op het dak gewoon geblust zal worden! 
 
Jaarvergadering: 
Woensdag 25 april begint om 20:00 uur de jaarvergadering in de Duker. 
U bent van harte welkom! 
Ook dit jaar hebben we weer een gastspreker paraat. 
Deze is van installatiebedrijf De Haan – Oosterwolde en komt samen met Aabotrading Greentech  
vertellen over het binnenshuis verwarmen met infrarood panelen of warmtepompen etc. 
 
Van het gas: 
De regering heeft een ambitieuze klimaatdoelstelling gelanceerd voor 2030. In 2030 moeten we de 
helft minder broeikasgassen uitstoten dan 1990. In 2050 is de doelstelling om volledig 
klimaatneutraal te wonen en te werken. Om dit doel te bereiken zullen zowel overheid, het 
bedrijfsleven en particulieren moeten investeren. Niet iedereen zal zomaar zo’n investering kunnen 
doen. Sommige gemeenten stimuleren particulieren om van het gas af te stappen door een ruime 
subsidie te verstrekken. 
Download hier het gehele artikel …  
 
 

https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/vereenvoudigde-werkwijze-voor-particulieren-die-btw-terug-willen-vragen-over-zonnepanelen
http://www.zuider-zon.nl/nieuwsbrief/van%20het%20gas%20af.pdf


 

 
Salderen: 
Uit het regeerakkoord 2017 kunnen we lezen dat alle kolencentrales voor 
2030 in Nederland worden gesloten. 
Dit is goed nieuws voor de aarde! Ook valt er te lezen dat we tevens binnen 
12 jaar geen vervuilende auto’s meer mogen rijden, en dat we stapsgewijs 
van het gas gaan met zijn allen…. 
Ook de salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd 
in een nieuwe regeling… 
Download hier het gehele artikel …  
 
 
Opmerkelijk gegeven:  
We hadden de huurverenigingen van Noordwolde-Zuid benaderd over zonnepanelen op het dak van 
huurwoningen. Een huurwoning aan de Mauritsweg heeft nu Zonnepanelen gekregen… 
Zou het geholpen hebben? 
 
 
De Steenmarter en de verzekering: 
Van een installatiebedrijf vernamen wij dat ze wel eens geconfronteerd werden met niet werkende 
zonnepanelen ten gevolge van doorgebeten bedrading door de steenmarter. 
De kosten van de reparatie vallen over het algemeen wel mee, met een €250,00 is de schade veelal 
wel weer hersteld. De schade kan groter zijn indien niet regelmatig de opbrengst van de panelen 
gecontroleerd wordt. 
Download hier het gehele artikel …  
 
 
Compromis in conflict bereikt door Zuider-Zon: 
Als laatste lijkt het ons leuk te noemen dat we druk zijn geweest met het ondersteunen van een van 
onze leden welke zat verwikkeld in een ver gaande discussie met de installateur. 
Enige tijd geleden was de omvormer stuk gegaan. Bij vervanging hiervan merkten de monteurs op 
dat de zonnepanelen bij ons lid niet goed gelegd waren. Ze lagen onder twee verschillende hoeken. 
(Deze monteurs, van het installatiebedrijf waarmee we zijn begonnen, hadden overigens zelf de 
panelen geplaatst). Bij plaatsing had ons lid nog gevraagd of dit geen probleem was. Dit zou geen 
probleem zijn. Zij gaven toe dat dat niet juist geweest is. Ons lid werd geadviseerd toch e.e.a. aan te 
passen. Dit is gebeurd en ons lid ontving hiervoor een factuur inzake materiaal- en loonkosten. Dit 
laatste vond het bestuur onjuist en heeft, in overleg met het lid, hierover contact opgenomen met 
het installatiebedrijf. In het gesprek werd uiteindelijk door dit installatiebedrijf aangeboden de 
factuur wat betreft de loonkosten, te halveren. Hiermee is het bestuur akkoord gegaan. Aangezien 
het bestuur van mening was dat ook zijzelf hier alerter op had moeten zijn werd besloten de andere 
helft van de loonkosten te vergoeden door Zuider-Zon. Het ging om een totaal bedrag aan 
loonkosten van €195,00 waarvan dus €97,50 is vergoed door Zuider-Zon. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Seine Kleine, Mira Becude, Anneke Meester, Hugo Bol en André van der Meulen 
 

 
Johannes Mooijstraat 31 
8391 LP  Noordwolde-Zuid 
info@zuider-zon.nl 
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