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De heer P. Jansen
Hoevenseweg 1
5017AD Tilburg

Tilburg , 22 maart 2023

Betreft: aanbieding zonnestroominstallatie
Ons kenmerk:

Geachte heer Jansen,

Met veel genoegen overhandigen we u deze aanbieding betreffende de levering en installatie van een complete
zonnestroominstallatie.

Zonnestroominstallatie
De aangeboden installatie omvat de levering én installatie van 36 stuks zonnepanelen, te weten: DMEGC 405 full
black panelen, 1 omvormer type: SE10K-3 FASE, 36 stuks SE Optimizer S440, de ondersteuningsconstructie waaraan
de panelen bevestigd worden, bekabeling, connectoren, ballast (enkel bij een platdak) en de benodigde
groep(en). Deze panelen zullen jaarlijks gemiddeld circa 11.526 kWh opleveren.

De kostprijs van de installatie bedraagt: € 15.069,36 (0% btw).

 

Wat wordt uw rendement?
Door de huidige schommelingen in de energieprijzen kan alleen op basis van inschattingen een beeld gegeven
worden van mogelijk toekomstig rendement.
In deze offerte houden we rekening met de afbouw van de huidige salderingsregeling vanaf 2025. In deze offerte
rekenen we tevens met een tarief van € 0,40 per kWh. Op dit kale tarief worden de energiebelasting en btw nog
opgeteld.

Periode tot en met 2024
Tot eind 2024 verandert er nog niets. Voor alle stroom die u teruglevert aan het net, mits deze lager is dan de
afgenomen stroom, ontvangt u een maximale vergoeding. In ons voorbeeld wekt u 11.526 kWh per jaar op. U
bespaart in deze periode ongeveer € 6.928,= per jaar. Het rendement (besparing / offertebedrag, 0% btw) wat u
behaalt bedraagt dus 45,97 %.

Vanaf 2025
Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Wat gaat dit voor u betekenen? Voor uw situatie hebben we twee
voorbeelden doorgerekend.
Maar eerst wat over de opbouw van onze stroomprijs en waarom het lastig is om precies aan te geven hoe uw
opbrengst zal veranderen.
Belangrijk om te weten dat voor de stroom die wordt aangewend voor uw woning er niets verandert. Hierop blijft u
besparen tegen het hoge tarief die u normaal hiervoor zou betalen aan het energiebedrijf.
De afbouw van de saldering heeft betrekking op de stroom die "over" is en dan wordt teruggeleverd aan het net. Dit
zal veelal overdag plaatsvinden. U bent bijvoorbeeld naar uw werk en uw woning heeft weinig stroom nodig.
Als u een kleine zonnestroom installatie heeft zal dat niet zo vaak gebeuren maar als u nu ongeveer al uw verbruik zelf
opwekt zal dat zeer regelmatig gebeuren. Een redelijk schatting is dat u wel 60% van uw zonnestroom eerst aan het
net levert om die vervolgens 's avonds en in de winter weer terug te kopen.
Voor dat deel van de stroom verandert er dus wel wat.
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Onze stroomprijs bestaat uit twee onderdelen, namelijk de kosten van de energie en daar bovenop een aantal
belastingen. Op dit moment vergoedt het energiebedrijf voor de stroom die u teruglevert al deze kosten... dus ook de
belastingen.
Vanaf 2025 wordt de terugbetaling van deze belasting aan u stapsgewijs afgebouwd.
In de onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse verdiensten zijn indien u 60% teruglevert aan het net en wat uw
verdiensten zijn als alle stroom meteen de woning ingaat. Zoals u ziet blijft uw zonnestroominstallatie ook onder de
afgebouwde salderingsregeling een mooi rendement maken uit het gratis zonlicht.

Teruglevering
aan het pand
(40% - max
12000 kWh)

60%
teruglevering
aan het net in

kWh

Afbouwpad
saldering

Te salderen
kWh

Opbrengst
gesaldeerde

stroom

Opbrengst niet-
gesaldeerde

stroom

Opbrengst bij
60%

teruglevering

Opbrengst bij
volledige

levering aan
pand

4610 kWh (bij € 0,0900/kWh)

a b c (a+b+c)

Tot 2025 € 2.777,82 6916 100% 6916 € 4.150,71 € 0,00 € 6.928,53 € 6.928,37

2025 € 2.777,82 6916 64% 4426 € 2.656,31 € 224,10 € 5.658,23 € 6.928,37

2026 € 2.777,82 6916 64% 4426 € 2.656,31 € 224,10 € 5.658,23 € 6.928,37

2027 € 2.777,82 6916 55% 3804 € 2.283,01 € 280,08 € 5.340,91 € 6.928,37

2028 € 2.777,82 6916 46% 3181 € 1.909,11 € 336,15 € 5.023,08 € 6.928,37

2029 € 2.777,82 6916 37% 2559 € 1.535,81 € 392,13 € 4.705,76 € 6.928,37

2030 € 2.777,82 6916 28% 1936 € 1.161,91 € 448,20 € 4.387,93 € 6.928,37

vanaf 2031 € 2.777,82 6916 0% 0 € 0,00 € 622,44 € 3.400,26 € 6.928,37

Opmerkingen bij bovenstaande tabel:

-De bedragen in de tabel zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

-De verwachte opbrengsten zijn berekende jaaropbrengsten.

-In de tabel is uitgegaan van het gemiddelde bedrag wat aan energiebelasting per kWh moet worden betaald in de
periode 2023 t/m 2030.

-De opbrengst in 2023 zal wat lager zijn indien er gerekend wordt met een kWh-tarief dat hoger ligt dan € 0,40 per
kWh. Dit heeft te maken met het prijsplafond (€ 0,40 per kWh) wat geldt voor de eerste 2.900 kWh. 

 

Garanties
Op de modules geldt een productgarantie van 12 jaar vanuit de fabrikant en op de omvormer geldt een garantie van
12 jaar vanuit de fabrikant. Daarnaast biedt de panelenfabrikant een vermogensgarantie van 85% van het
aanvangsvermogen na 25 jaar.

 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het in de offerte genoemde zonnepaneel niet of later beschikbaar is.
In dat geval bieden wij u, in overleg, een kwalitatief gelijkwaardig type zonnepaneel aan. Dit paneel zal qua
vermogensklasse, design en technische specificaties, een volwaardig alternatief zijn, maar verschilt mogelijk in prijs.
Het is vervolgens aan u te besluiten of u akkoord wilt gaan met dit vergelijkbare zonnepaneel en de bijkomende
prijswijziging. Mocht u niet akkoord gaan dan kan de koopovereenkomst door u schriftelijk ontbonden worden zonder
verdere verplichtingen. 

 

Daarnaast kan het voorkomen dat wij de prijsverhoging van materialen door onze leveranciers doorberekenen aan u.
Dit doet zich met name voor als er een geruime tijd ligt tussen het akkoord gaan met en de uitvoering van deze offerte.
Vanzelfsprekend melden wij een dergelijke doorberekening van de prijs aan u. Indien u niet akkoord gaat met de
doorberekening heeft u altijd het recht om deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
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Indien u een pannendak heeft dan gaan we ervan uit dat u enkele reserve dakpannen heeft. Dit voor het geval dat er
enkele dakpannen tijdens de werkzaamheden kapot gaan. 

Wij adviseren u tevens om uw zonnestroominstallatie te melden bij uw (opstal)verzekering.
 

 

Gratis aanmelding energieleveren.nl via SunNed

U dient uw zonnestroom-installatie aan te melden bij energieleveren.nl. Op deze wijze weet de netwerkbeheerder dat
u stroom opwekt en teruglevert aan het net. SunNed verricht dit gratis voor u. Vul hiertoe bijgevoegd formulier in en
mail dit naar SunNed.

 

 

Gratis aanmelding als btw-ondernemer en de kleine ondernemersregeling (KOR) via SunNed. Alleen bij
installaties groter dan 15.000 Wp!

Heeft u minder dan 15.000 Wp aangeschaft dan heeft dit dus geen betrekking op u.

Bij dit soort grote installaties levert en verkoopt u zoveel stroom terug aan het net dat u waarschijnlijk boven de
omzetdrempel uitkomt van € 1.800,-, waardoor u zich moet aanmelden als btw-ondernemer. Periodiek dient u dan
btw-aangiftes te verrichten en btw af te dragen. Gelukkig kunt u zich waarschijnlijk wel aanmelden voor de KOR,
waardoor u vrijgesteld bent tot het doen van btw-aangiftes en betalingen. Als u bijgevoegd formulier invult en mailt
naar SunNed, dan voldoet u in ieder geval aan alle wettelijke verplichtingen en weet u zeker dat u in de toekomst geen
problemen krijgt met de fiscus. SunNed verricht dit gratis en meldt u tevens aan bij energieleveren.nl.

 

 

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden: op deze aanbieding zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden
voor Installatiewerk voor Consumenten.

Overeengekomen plaatsingsdatum: nog te bepalen
Betalingswijze: Binnen 14 dagen na installatie.
Offertegeldigheidsduur: 30 dagen

Handtekening Installatiebedrijf Veerman BV                                    Handtekening , P. Jansen

Datum akkoord:
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Bijlage: Situatie



 

Aanmelden energieleveren.nl  feb 2023   

 

 
 
 
Machtigingsformulier gratis aanmelding bij Energieleveren.nl 

 
U bent verplicht om uw zonnestroominstallatie aan te melden bij Energieleveren.nl.  
Indien uw installatie is geplaatst door een bedrijf dat is aangesloten bij SunNed dan melden we uw installatie 
kosteloos aan bij Energieleveren.nl. Gelieve hiertoe dit formulier in te vullen en naar SunNed te mailen.  

 

Gegevens klant 
Voorletters /Achternaam _____________________________________ 

Adres _____________________________________ 

Postcode / Woonplaats _____________________________________ 

E-mailadres _____________________________________ 

Telefoonnummer _____________________________________ 

 

Naam installatiebedrijf van plaatsing zonnepanelen  __________________________________________ 

Datum ingebruikname zonnestroomsysteem   __________________________________________ 

Totaal aantal Wp zonnepanelen     __________________________________________ 

  
 

Merk en type omvormer Aantal omvormers 

  

  

  

 

Elektriciteitsopslag (thuis-accu of -batterij):  □ niet aanwezig □ aanwezig (aankruisen wat van toepassing is)  

 

Stuur dit formulier naar:  

SunNed, Postbus 4003, 5004 JA Tilburg of e-mail naar info@sunned.nl  
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Speciaal ontworpen om te werken met power-optimizers
 Superieur rendement (98%)
 Klein, de lichtste in zijn soort en eenvoudig te installeren
 Ingebouwde monitoringsysteem op paneelniveau
 Internetverbinding via Ethernet of draadloos  
	 IP65	–	Installatie	zowel	buiten	als	binnen
 Vaste werkspanning, enkel DC/AC conversie
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SolarEdge driefasige omvormers
SE5K - SE17K

SE5k SE7k SE8k SE9k SE10k SE12.5k SE15k SE16k SE17k
UITGANG 
Nominaal AC vermogen   5000 7000 8000 9000  10000 12500 15000 16000 17000 VA
Maximaal schijnbaar AC vermogen  5000 7000 8000 9000  10000 12500 15000 16000 17000 VA
AC-spanning – L-L / L-N 
(nominaal) 380 / 220 ; 400 / 230 Vac

AC-spanningsbereik – L-N 
(nominaal) 184 - 264.5 Vac

AC-frequentiebereik 50/60 ± 5 Hz
Maximaal AC uitgangsstroom
(per fase) 8 11.5 13 14.5 16 20 23 25.5 26 A

Lekstroomdetectie	/	rest-
stroomstapdetector 300   /   30 mA

Ondersteunde	netaansluitingen 3 / N / PE ; 230 / 400  V
Netcontrole,	anti-eilandbedrijf,	
instelbare	arbeidsfactor,	limitieten	
per land instelbaar Ja  

INGANG  
Aanbevolen maximale 
DC-vermogen* (Module STC) 6250 8750 10000 11250 12500 15600 18750 20000 21250 W

Zonder transformator, niet-geaard Ja  
Maximale DC-spanning  900 Vdc
Nominale DC-spanning 750 Vdc 
Maximale ingangsstroom 8.5 12 13.5 15 16.5 21 22 23 23 Adc
DC-ompolingsbeveiliging Ja  
Lekstroom	detectie	 1MΩ	gevoeligheid			  
Maximaal rendement 98 %
EU rendement 97.3 97.3 97.5 97.5 97.6 97.7 97.6 97.7 97.7 %
Eigen verbruik (nacht) < 2.5 W
EXTRA FUNCTIES
Ondersteunde	communicatie-types	 RS485,	RS232,	Ethernet,	Zigbee	(optioneel)
NORM- EN REGELGEVING  
Veiligheidsnormen IEC-62103 (EN50178),  IEC-62109  
Netnormen VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777,  RD-1663 , DK 5940  

EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 ,  
IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 class B  

RoHS Ja  
INSTALLATIE SPECIFICATIES   
AC-aansluiting Wartel – diameter doorvoer 15-21 mm
DC-aansluiting 2 sets MC4 
Afmetingen	(HxBxD) 540 x 315 x 260 mm
Gewicht 33.2 kg
Bereik bedrijfstemperatuur -20 - +60 (M40 versie -40 - +60) ˚C
Koeling ventilator	(vervangbaar	door	gebruiker)  
Geluidsniveau < 50 dBA
Beschermingsgraad IP65 - Buiten en binnen  
Gemonteerd op muurbeugel(beugel meegeleverd)  

*	Beperkt	tot	125%	voor	locaties	waar	de	jaarlijks	gemiddelde	maximale	temperatuur	hoger	is	dan	25˚C	en	135%	voor	locaties	waar	het	lager	is	dan	25˚C.
			Meer	informatie	is	te	vinden	op:	http://www.solaredge.us/files/pdfs/inverter_dc_oversizing_guide.pdf

http://www.solaredge.us/files/pdfs/inverter_dc_oversizing_guide.pdf


Power Optimizer 
Voor Residentiële Installaties 

Voor Europa 

S440, S500 

25 
JAAR 

GARANTIE 

Vermogensoptimalisatie op paneelniveau 

Speciaal ontworpen voor gebruik met residentiële 

SolarEdge-omvormers 

Superieur rendement (99,5%) 

Verhelpt elke verlies dat ontstaat door 

'mismatch', variërend van producttoleranties tot 

schaduwvorming 

Snellere installatie met vereenvoudigd 

kabelbeheer. Eenvoudige montage met één 

enkele bevestiging

Detecteert afwijkend gedrag van de PV-connector, 

waardoor potentiële veiligheidsproblemen worden 

voorkomen*

Spanningsafschakeling op paneelniveau voor de 

veiligheid van installateurs en brandweer 

Flexibel design voor maximaal ruimtegebruik 

Compatibel met bifaciale PV-modules 

* Functionaliteit afhankelijk van omvormermodel en firmwareversie
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Power Optimizer voor Residentiële Installaties 
Voor Europa 
S440, S500 

S440 S500 EENHEID 

Nominaal DC-ingangsvermogen(1)
 440 500 W 

Absolute maximale ingangsspanning (Voc bij laagste temperatuur) 60 Vdc 

MPPT-werkbereik 8 - 60 Vdc 

Maximale kortsluitstroom (Isc) 14.5 Adc 

Maximaal rendement 99.5 % 

EU rendement 98.6 % 

Overspanningscategorie II 

OUTPUT TIJDENS BEDRIJF (POWER OPTIMIZER IS AANGESLOTEN OP WERKENDE SOLAREDGE OMVORMER) 
Maximale uitgangsstroom 15 Adc 

Maximale uitgangsspanning 60 Vdc 

OUTPUT TIJDENS STAND-BY (POWER OPTIMIZER LOSGEKOPPELD VAN OMVORMER OF OMVORMER IS UIT) 
Veilige uitgangsspanning per Power Optimizer 1 Vdc 

NORM- EN REGELGEVING
EMC FCC Deel 15 Klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 

Veiligheidsnormen IEC62109-1 (veiligheidsklasse II), UL1741 

Materiaal UL94 V-0, UV-bestendig 

RoHS Ja 

Brandveiligheid VDE-AR-E 2100-712:2013-05 

INSTALLATIE SPECIFICATIES
Maximaal toegestane systeemspanning 1000 Vdc 

Afmetingen (b x l x h) 129 x 153 x 30 mm 

Gewicht (inclusief kabels) 655 gr 

Ingangsconnector MC4(2)
 

Lengte ingangskabel 0.1 m 

Uitgangsconnector MC4 

Lengte uitgangskabel (+) 2.3, (-) 0.10 m 

Bedrijfstemperatuur(3)
 -40 tot +85 °C 

Beschermingsklasse IP68 / NEMA6P 

Relatieve vochtigheid 0 - 100 % 

(1) Het nominale vermogen van het zonnepaneel bij STC zal de optimizer 'Nominaal DC-ingangsvermogen' niet overschrijden Panelen met maximaal +5% vermogenstolerantie zijn toegestaan

(2) Neem contact op met SolarEdge indien u ander type connectoren wilt gebruiken

(3) Voor een omgevingstemperatuur van boven de +70°C wordt power de-rating toegepast. Raadpleeg Technische opmerking over de temperatuur de-rating van de power optimizers voor meer informatie

PV-systeemontwerp met behulp van een 

SolarEdge-omvormer 
1-Fase HD-Wave 1-Fase 3-Fase

3-Fase voor het

277/480V net
Minimale stringlengte 

(power optimizers) 
S440, S500 8 16 18 

Maximale stringlengte (power optimizers) 25 50 

Maximaal nominaal vermogen per string(4) 5700 5250 11250(5)
 12750(6)

 W 

Parallelle strings van ongelijke lengtes of oriëntaties Ja 

(4) Als het nominale AC vermogen van de omvormer kleiner is dan of gelijk is aan het maximale nominale vermogen per string, dan kan het maximale vermogen per string oplopen tot het maximale 

DC ingangsvermogen van de omvormer Raadpleeg: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-single-string-design-application-note.pdf 

(5) Voor het 230/400V-net: het is toegestaan tot 13.500 W per string te installeren als het maximale vermogensverschil tussen elke string niet meer dan 2000 W bedraagt

(6) Voor het 277/480 V-net: het is toegestaan tot 15.000 W per string te installeren als het maximale vermogensverschil tussen elke string niet meer dan 2000 W bedraagt

(7) Het is niet toegestaan om power optimizers uit de S-serie en P-serie in nieuwe installaties te combineren

© SolarEdge Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. SOLAREDGE, het SolarEdge-logo, OPTIMIZED BY SOLAREDGE zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SolarEdge Technologies, Inc. 

Alle overige handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Datum: 07/2021 DS-000052-1.0-ENG-EU. Kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-single-string-design-application-note.pdf


Ver:20220316A4

TQC & SPC quality 

control systems

Advanced cell sorting to 

avoid electric mismatch

100%  twice EL tests  

390 / 395 / 400 / 405
DM405M10-54HBB/-V

First year ≥98%98%

84.8%

25th year ≥84.8%

12 Years product warranty

25 Years power output 

warranty

Durable,high-quality

Rigid construction：

5400Pa & 2400Pa rated 

assembly

Superior Manufacturing-Quality

Assurance

Visible Quality

Warranty

 SA8000 certified by TüV Nord

Social responsibility

 Low carbon footprint traceable

PID Free

 Excellent PID resistance according to
 IEC TS 62804-1  

Over decade cell production experience
Qualified by most of module manufacturers
5G enhanced manufactory  

 Assured by the manufacturer who is the
very most healthy PV provider 

High module conversion efficiency
through superior manufacturing technology

 High performance under low light conditions
(Cloudy days, mornings and evenings)

Manufactured according to International
Quality, Health and Safety, Environmental 
Management Systems(ISO9001, ISO14001, 
ISO45001)

Technology

DMEGC cell inside

Performance

Quality

Value

 Local office support, immediate response

Service



MC4/MC4 Сompatible(1000V)
EVO2/EVO2 Сompatible(1500V)   
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Statement: Due to technological progress, product parameters will be adjusted accordingly; When signing the contract, the latest data of the company shall prevail.
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Cell Temperature(°C)

Temperature Dependence of Isc,Voc,Pmax(°C)

0/+3%

0/+3%

Mechanical Data

IP67/IP68

108(6x18)

2.8mm

Glass/ /BacksheetEncapsulant

3

25A

 1000V/1500V DC(IEC)  

Maximum Ratings

Packaging

Temperature Coefficient of Voc

Temperature Coefficient of Pmax

+0.0448%/°C

-0.246%/°C

-0.330%/°C

Temperature Characteristics

Temperature Coefficient of Isc

0/+3%

Class II

P type Mono-crystalline

www.dmegc.solar

(both black/black inside and white outside）

0/+3%
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