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Overweeg je de 
aanschaf van 
zonnepanelen?

 Sylvia Kan <
Ik zou ze wel willen, 

maar ik heb negen zonnepa-
nelen nodig en er passen er 
maar zes op mijn huis. Ik werk 
bij een energiebedrijf en weet 
dat de technologie nog niet 
uitontwikkeld is. In de komen-
de vijf jaar komen er meer op-
lossingen op de markt en dan 
heb ik hopelijk genoeg aan zes 
panelen. Nu duurt het nog te 
lang voordat ze rendabel zijn. 

 Riet Olsder <
We hebben ze al drie 

jaar. Waarom zou je ze niet 
aanschaffen als je bij kunt 
dragen aan groene energie? 
Ze leveren bovendien best wat 
op. Ik had nog naar subsidie 
gekeken, maar die is zo inge-
wikkeld gemaakt dat ik het niet 
heb geprobeerd. We moesten 
de panelen overigens wel een 
keer opnieuw laten vastzetten 
toen ze na een storm van het 
dak waren gewaaid.

 Ruben Schram <
Duurzame energie vind 

ik heel belangrijk. Ik woon  
in een appartement en heb 
gehoord dat zonnepanelen 
dan ook mogelijk zijn, maar  
ik blijf er waarschijnlijk niet  
zo lang wonen. We wilden ze 
graag installeren op het ge-
bouw van onze studentenver-
eniging, maar helaas kwamen 
we erachter dat de aanschaf-
kosten te hoog te zijn en de 
terugverdientijd te lang.

> Ine-Marije Bolster
Voorlopig gaan we ze 
nog niet aanschaffen, denk 

ik. Ik weet er ook niet zoveel 
van. Ik heb wel begrepen dat 

het best een investering is 
en het lang duurt voordat je 

de kosten eruit hebt. Volgens 
mij is dat subsidiepotje waar 
je gebruik van kon maken nu  

ook leeg. En ik weet niet of  
ons platte dak wel geschikt is 

voor zonnepanelen.

> Frits Goosselink
Toen mijn vakantie  

ruim een jaar geleden niet 
doorging, heb ik het geld 

besteed aan zonnepanelen. 
Ik dacht er al langer over na, 

vanwege de besparing en het 
milieu. Onze buren zeiden 
dat de installatie helemaal 

verzorgd zou worden. Ik heb 
een slimme meter en dan kun 
je continu zien wat de zonne-

panelen opbrengen. Met dit 
zonnige weer gaat het goed.
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