
Alles wat je moet weten over:

Zonneboilers
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Inleiding
Een zonneboiler is een slimme manier om je eigen water duurzaam te verwarmen. Je bespaart 

daarmee tussen de 40 en 60% op de kosten voor warm water. Voor een gemiddeld huishouden levert 

een zonneboiler een besparing op van ongeveer 230 m3 gas, gelijk aan €140 per jaar. De overheid 

heeft er ook nog een flinke subsidie voor beschikbaar gesteld. Hoe weet je of een zonneboilersysteem 

voor jouw huis geschikt is? En wat levert een zonneboilersysteem in jouw situatie op? Dit ebook geeft 

je antwoord op enkele veel gestelde vragen over zonneboilers. Het aanschaffen van een zonneboiler 

doe je niet iedere week. Lees jezelf daarom goed in en kies altijd voor een betrouwbaar bedrijf dat 

de uitvoering verzorgt. 
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Hoe werkt een zonneboiler?
Een zonneboilersysteem zet Uv-straling van de zon om in warm water. Dit warm water kan je vervolgens 

gebruiken voor bijvoorbeeld de douche, het verwarmen van je huis of apparaten zoals de vaatwasser en 

wasmachine. Alle zonneboilers bestaan uit een drietal standaard elementen: de collector, het voorraadvat 

en een naverwarmer.

Zonneboilersysteem met zonnecollector en voorraadvat voor warm water

Zonnecollector

De zonnecollector is een plaat die bestaat uit een buizensysteem met daarin vloeistof. De zonnecollector 

ligt op het dak, gericht naar de zon zodat de vloeistof in de collector kan opwarmen. De opgewarmde 

vloeistof wordt naar een voorraadvat gepompt gevuld met leidingwater. Er zijn drie verschillende type 

zonnecollectoren.

• Vlakke plaat collectoren: die lijken veel op zonnepanelen

• Heatpipes/ Vacuümbuis: afgesloten buizen met spiegels. Deze hebben een beter rendement in de 

winter

• PVT panelen: deze wekken zowel warmte als elektriciteit op. Vooral handig op kleine daken.

De temperatuur van de vloeistof in de buizen loopt tijdens zonnige dagen op tot ongeveer 900 Celsius en geeft 

dan veel warmte af aan het leidingwater in het voorraadvat. De grootte en het soort zonneboilersysteem 

is afhankelijk van de grootte van het huishouden, het type huis en persoonlijke voorkeuren. Voor een 

gemiddeld huishouden is 2-6 m2 aan zonnecollectoren op het dak voldoende.
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Voorraadvat

De zonnecollector op het dak is verbonden met het voorraadvat, ook wel buffer- of boilervat genoemd. 

De meeste voorraadvaten hebben een inhoud tussen de 80 en 300 liter. Via een buizensysteem wordt de 

vloeistof in de zonnecollector naar het voorraadvat gepompt. In het voorraadvat stroomt de vloeistof door 

een spiraal waardoor de vloeistof de warmte afgeeft aan het leidingwater in het voorraadvat. De spiraal in 

het voorraadvat wordt ook wel de warmtewisselaar genoemd.

Naverwarmer

De zonneboiler geeft alleen warmte met daglicht en met name wanneer er veel zonlicht op valt. Als de zon nog 

niet op is, of niet sterk genoeg is, wordt het water soms onvoldoende opgewarmd. Alle zonneboilersystemen 

hebben daarom een naverwarmer nodig die zorgt dat het leidingwater op de juiste temperatuur afgeleverd 

wordt. Meestal werkt de al aanwezige cv-ketel als naverwarmer maar dit kan ook een warmtepomp, geiser 

of pelletkachel zijn. Soms heeft het voorraadvat zelf ook een elektrisch verwarmingselement waarmee het 

water op temperatuur gebracht wordt.  

Voor- en nadelen
Voordat je besluit om een zonneboiler aan te schaffen is het belangrijk de voor- en nadelen op een rijtje te 

zetten. Lees hieronder de belangrijkste voor- en nadelen:

 Voordelen

+ Wek zelf je energie op

+ Lagere energierekening

+ Duurzaam douchen

+ Lagere CO2 uitstoot

+ Profiteer nu van subsidies

+ Hogere woningwaarde

 Nadelen

- Niet iedereen vindt zonnecollectoren mooi 

- Aanschafprijs

- Relatief lange terugverdientijd 

- Minder rendabel dan zonnepanelen

- Ruimte nodig voor voorraadvat

Wist je dat..

huizen met energielabel A leveren gemiddeld 10% meer op bij verkoop 

dan een verder identieke woningen met label D. Dat blijkt uit onderzoek 

van de Universiteit van Tilburg in samenwerking met de Universiteit 

Maastricht uit 2015.

A
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Soorten zonneboilersystemen 
Zonneboilers zetten zonlicht om in warm water dat je gebruikt om je huis te verwarmen of te voorzien 

van warm tapwater voor de douche of kraan. Niet alle zonneboilersystemen leveren zowel warm tapwater 

als verwarmingswater. Naast de keuze voor een zonneboilersysteem zijn er ook verschillende soorten 

zonnecollectoren die op het dak liggen. Wat is het verschil tussen een vlakke plaat en vacuümbuis 

zonnecollector? Wanneer kies je voor een vlakke plaat zonnecollector en wanneer niet? 

Zonneboilersystemen

De eerste keuze die je maakt is die voor het soort zonneboilersysteem. Verderop in dit ebook wordt 

uitgelegd welke type zonnecollectoren je op het dak kan leggen. Het type zonneboilersysteem 

bepaalt namelijk waar je de warmte voor gebruikt en hoeveel ruimte je nodig hebt in huis om een 

voorraadvat te plaatsen. 

Optie 1: standaard zonneboiler 

Een standaard zonneboiler systeem bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector 

wordt op het dak gelegd en aangesloten op een voorraadvat, ook wel boiler genoemd. Het voorraadvat 

houdt het water op temperatuur. Zodra er in je huis warm water nodig is wordt het warme tapwater direct 

afgegeven uit het voorraadvat als deze op temperatuur is. Wanneer de temperatuur in het voorraadvat 

niet hoog genoeg is, wordt het water verder opgewarmd door de cv-ketel. Het warme tapwater wordt 

gebruikt voor douchen, maar ook voor bijvoorbeeld warm water in de keuken of badkamer. Een standaard 

zonnecollector is ongeveer 3 m2 groot en wordt bovenop de dakpannen bevestigd. Als je een plat dak hebt 

worden de collectoren met beugels in combinatie met ballast boven op het dak bevestigd. Een standaard 

boilervat is 100 liter. 

Optie 2: Compacte zonneboiler

Als je in huis geen ruimte hebt voor een voorraadvat is een compacte zonneboiler een alternatief systeem. 

Bij een compacte zonneboiler zijn de collector en het voorraadvat met elkaar geïntegreerd en liggen beiden 

op het dak. Het voordeel van dit systeem is dat de zonneboiler minder plaats inneemt omdat er geen 

voorraadvat in je huis staat. Het is wel belangrijk dat het dak het extra gewicht van de boiler kan dragen. 

Laat je hierin adviseren door een erkende installateur. Een compacte zonneboiler heeft een voorraadvat 

met een inhoud tussen de 75 en 150 liter waarmee deze gemiddeld een wat kleinere inhoud heeft dan de 

standaard boiler.
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De compacte zonneboiler is ideaal voor kleine woningen met weinig ruimte en een laag warm water verbruik. 

Het grootste nadeel van een compacte zonneboiler is dat deze in de meeste gevallen niet aangesloten kan 

worden op het verwarmingssysteem. 

Optie 3: cv zonneboiler

Een derde alternatief is de cv zonneboiler. De cv zonneboiler dankt zijn naam aan het feit dat er een leiding 

van de cv-ketel door het voorraadvat loopt. De cv-ketel zorgt daarmee dat het water in het voorraadvat 

altijd op een temperatuur van ongeveer 600C is. Het voordeel van dit systeem is dat je veel warm water op 

hetzelfde moment kan gebruiken. De grote buffer betekent dat je in veel gevallen kan douchen en afwassen 

op hetzelfde moment. Dit is een goede oplossing voor huizen met een groot huishouden en hoog warm 

water verbruik. 

Optie 4: zonneboiler combi, warm water en verwarming

Als je ook het huis wilt verwarmen met een zonneboilersysteem dan vormt een zonneboiler combi de 

oplossing. Ideaal is de combinatie met een laag temperatuur verwarmingssysteem zoals vloerverwarming. 

Met lage temperatuurverwarming wordt er langer en constanter op een lagere temperatuur gestookt. 

Dat is gunstig voor het rendement van een zonneboilersysteem. Het voorraadvat in een combi systeem 

is uitgerust met meerdere warmtewisselaars (een voor warm tapwater, en een voor cv) waardoor het 

verschillende watertemperaturen kan leveren. De cv-ketel dient als naverwarmer als het water uit het 

voorraadvat onvoldoende warm is. 

Is je huis geschikt voor een zonneboiler? 
Wil je weten of jouw huis geschikt is voor een zonneboilersysteem? Waar moet je opletten bij het 

plaatsen en hoeveel ruimte heb je op het dak en in huis nodig? Er zijn een aantal zaken die belangrijk 

zijn om te weten voordat je om een zonneboiler op je dak te plaatsen:

Ruimte op het dak

Er moet voldoende ruimte zijn op een zonnig deel van het dak om de collectoren te plaatsen. Een 

zonnecollector neemt afhankelijk van het gewenste vermogen tussen de 2 tot 6 m2 in beslag. Dit betekent 

inclusief veiligheidsmarges een dakoppervlak van 4 tot 10 m2. In het geval van een compacte zonneboiler is 

het goed om na te denken of het dak het extra gewicht aan kan van het voorraadvat.
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Dak oriëntatie

Het rendement van zonneboilers is het beste (net als bij zonnepanelen) als ze richting het zuiden zijn 

geplaatst onder een hellingshoek van 36º graden. Dat levert de hoogste opbrengst op. Kleine afwijkingen 

zijn geen enkel probleem. Een dak dat ruwweg tussen het zuidoosten en zuidwesten staat en een helling 

heeft van tussen de 20ºC en 60ºC levert ongeveer hetzelfde rendement. Andere oriëntaties zijn ook 

mogelijk, maar leveren iets minder rendement op. Platte daken zijn ook geschikt omdat met speciaal 

montagemateriaal een ideale hoek en helling kan worden gekozen.

Vergunning

Je hebt geen vergunning nodig voor het plaatsen van een zonneboiler tenzij je in een monumentaal pand 

of beschermd stadsgezicht woont. Neem contact op met je gemeente of doe de vergunningcheck via het 

online omgevingsloket als je zeker wilt weten of je een vergunning nodig hebt.

Ruimte voorraadvat

In huis heb je ruimte nodig voor een voorraadvat die niet te ver van de zonnecollectoren vandaan 

staat en tegelijkertijd ook dichtbij de cv-ketel of warmtepomp staat. Het voorraadvat neemt inclusief 

bewegingsruimte ongeveer 1 m2 in beslag. De hoogte van de boiler verschilt en is vooral afhankelijk van de 

inhoud van het boilervat. 

Heb je geen ruimte voor een voorraadvat dan is een compacte zonneboiler een alternatief. Een compacte 

zonneboiler is een zonnecollector waarin het voorraadvat geïntegreerd is. Het is wel belangrijk dat het dak 

het extra gewicht kan dragen van het voorraadvat.

Warm watergebruik

Het warm water verbruik in huis is de belangrijkste factor die bepaalt hoe groot een zonneboilersysteem 

moet zijn en of je een goed rendement kan halen met een zonneboiler. Het gemiddelde warm water verbruik 

per persoon ligt in Nederland gemiddeld tussen de 100 en 120 liter per dag. Dit verbruik je niet direct in 1 

keer maar verspreid over de dag. 

Het douchegebruik per dag is de belangrijkste indicator voor de grootte van een zonneboilersysteem en 

specifiek voor het voorraadvat. Gemiddeld gebruikt een volwassen persoon 50 liter warm water per dag 

tijdens het douchen. Dit kan afwijken door de grootte van de gebruikte douchekop, watertemperatuur en 

gebruiksfrequentie van douche of bad.  
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Witgoed aansluiting

Het is mogelijk om warm water direct vanuit de zonneboiler te leveren aan witgoed zoals wasmachines 

en vaatwassers. Er zijn wel een aantal vereisten die dit mogelijk maken. De meeste wasmachines of 

vaatwassers hebben maar 1 (koud) water inlaat. Dit betekent dat je niet direct de warmwaterkraan ook 

daarop kan aansluiten. Daarnaast weet het apparaat niet of je warm of koud water gebruikt. Je hebt dan 

een hotfill voorschakelapparaat nodig waardoor het mogelijk is om zowel warm als koud water aan te 

leveren. Het hotfill voorschakelapparaat is aangesloten aan de wasmachine of vaatwasser en regelt de 

warm water toevoer aan de hand van het gekozen wasprogramma. 

Een aantal andere voorwaarden voor het aansluiten van witgoed aan een hotfill voorschakelapparaat:

• Er moet een directe warm waterleiding komen vanuit de ketel of boiler. Meestal wordt deze aangelegd 

door een installateur. De leidingen van de warmwaterbron naar de wasmachine mogen niet langer zijn 

dan 10 meter. Aanlegkosten: €50 tot €100.

• De temperatuur van de watertoevoer mag maximaal 60ºC zijn.

• Zorg dat de slangen die gebruikt tussen de wasmachine en het hotfill voorschakelapparaat bestand 

zijn tegen hoge temperaturen.

• Je hebt een koude water aansluiting nodig voor inweken, spoelen en koude wasprogramma’s.

Een hotfill voorschakelapparaat kost tussen €200 - €300 per stuk. Met een hotfill oplossing is een besparing 

van 80% op het elektriciteitsverbruik van witgoed haalbaar. De besparing is afhankelijk van het gebruik 

van de was- of vaatwasmachine. Het verhoogt in elk geval de toegevoegde waarde van de zonneboiler. 

Vanuit duurzaamheidsperspectief is het in elk geval een goede investering omdat je flink wat elektra kosten 

uitspaart.

Wist je dat..

Je de zonneboiler kan aansluiten op de centrale verwarming van de woning. Een huis 

met vloerverwarming (of een andere vorm van laagtemperatuur verwarming) is dan 

gewenst. De zonneboiler kan in dat geval zijn verwarmingsvermogen het beste kwijt 

en het zonneboiler rendement is zo het hoogste.
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Verwarmingssysteem

Ga je met een combi zonneboiler je huis verwarmen dan is het slim om na te gaan of je verwarmingssysteem 

daarvoor geschikt is. Verwarm je met radiatoren op 60ºC of zelfs 80ºC dan is een combi zonneboilersysteem 

niet erg verstandig. Een zonneboilersysteem is in dit geval vooral interessant voor het maken van warm 

tapwater. Heb je vloerverwarming of verwarm je op een lage temperatuur (onder de 55ºC) dan is het 

verwarmen met een zonneboilersysteem efficiënt. 

Gezinsgrootte    Inhoud voorraadvat  

2 personen    150 liter 

2 personen + verwarming   200 liter 

4 personen     200 liter 

4 personen + verwarming    200 liter

6 personen     300 liter

6 personen + verwarming   300 liter
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Zonneboiler in bijzondere situaties

Monument / Beschermd stadsgezicht

Zonnecollectoren plaatsen mag niet altijd. Je hebt in sommige gevallen een vergunning nodig. 

Zie omgevingsloket.nl voor meer informatie.

Rieten dak

Zonnecollectoren plaatsen is mogelijk. In een bestaand dak is dit wel een tijdrovende (en 

duurdere) klus vergeleken met zonnecollectoren plaatsen op standaard daken.

Dak niet op het zuiden

Geen probleem. Een dak gelegen tussen het zuidoosten en zuidwesten met een helling tussen 

de 200 en 600 graden levert nagenoeg hetzelfde rendement op. Een oriëntatie richting noorden, 

noordoosten en noordwesten is echter af te raden.

Leien dak

Op een leien dak is het mogelijk om zonnecollectoren te leggen, mits de dakbedekking van 

kunststof of ander materiaal is dan natuurlijk leisteen. Heb je een leien dak van echt natuursteen 

dan is het moeilijk om de zonnecollectoren te leggen zonder de leistenen te beschadigen of ze 

van het dak af te halen. De klus valt vaak duurder uit en de meeste installateurs zijn bang voor 

schade aan het dak.

Lees alle richtlijnen op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/zonnecollectoren-en-

zonnepanelen

Woon je in een monumentaal pand of in een beschermd dorps- of stadsgezicht? 

Dan kan het zijn dat je wel een omgevingsvergunning nodig hebt. Vraag dit na bij jouw gemeente 

of kijk op: 

www.omgevingsloket.nl.
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Kosten en opbrengsten 
De kosten en opbrengsten van een zonneboilersysteem zijn afhankelijk van de grootte van je huis en 

het aantal personen dat er woont. Daarnaast is de prijs afhankelijk van het type zonneboilersysteem 

dat je kiest (wil je een systeem die alleen warm water maakt of een systeem dat ook je huis kan 

verwarmen). Zodra je weet welk zonneboilersysteem je wilt hebben, wat zijn dan de aanschafkosten 

en de terugverdientijd?  

De kosten, opbrengsten en het rendement van een zonneboilersysteem is op te splitsen in 3 onderdelen: 

• Grootte van huishouden en energieverbruik

• Standaard zonneboiler- of combisysteem

• Vlakke plaat of vacuümbuis zonnecollector

De prijs van een zonneboilersysteem

Voordat je gaat investeren in een zonneboilersysteem wil je weten wat de aanschafprijs van een 

zonneboilersysteem is en waar je dan exact voor betaald. De prijs voor een zonneboilersysteem bestaat uit 

de kosten voor het systeem en de installatie daarvan. Het zonneboilersysteem bestaat uit 1 of meerdere 

zonnecollectoren, een voorraadvat en montagemateriaal zoals leidingen en koppelstukken. De installatie 

bestaat uit het plaatsen en verbinden van het zonneboilersysteem aan de cv-ketel en verwarmingssystemen.

Onderhoudskosten

Zonneboilersystemen hebben ook regelmatig onderhoud nodig. Zonneboilers met een terugloopsysteem 

hebben 1 keer in de vijf jaar onderhoud nodig. Dat kost dan ongeveer € 30 tot €50. Zonneboilers met een 

drukgevuld systeem hebben vaker onderhoud nodig. Elk jaar of om iedere 2 jaar is dan onderhoud nodig. 

Het onderhoud kun je het beste combineren met je cv-ketel onderhoud. De installateur kan je dan een 

korting geven. Een onderhoudscontract kost vaak wat meer maar zorgt wel voor regelmatig onderhoud en 

de oplossing van problemen gedurende het hele jaar.

Wist je dat..

een zonnecollector op een zonnige dag het water in een zonneboiler opwarmt tot 

wel meer dan 80°C! Op minder warme dagen ligt de temperatuur van het tapwater 

gemiddeld op 60°C. Bij koude omstandigheden kan het water tot een temperatuur van 

40°C tot 50°C voorverwarmd worden. 
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De totale investering inclusief subsidie

De prijs van een zonneboilersysteem schommelt tussen de €2.000 – €4.500, afhankelijk van grootte en type 

zonneboiler. 

In onderstaand overzicht vind je de aanschafprijs inclusief installatie en montagemateriaal voor veel 

voorkomende zonneboilersystemen.

¹Prijzen zijn slechts een indicatie, dit is inclusief de subsidie die er in 2017 is voor zonneboilers. 
²Prijzen die gelden voor een zonneboiler combi systeem.

Subsidie zonneboiler
In 2017 is er een subsidie van de rijksoverheid beschikbaar van een bedrag tussen de €300 en €950. De 

exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van een aantal factoren:

• Het type zonneboiler

• Het vermogen van de zonneboiler (verwachte opbrengst)

Bekijk op de website van RVO het overzicht met de subsidiebedragen per type zonneboiler.

Aanvragen subsidie

Als je de subsidie wilt aanvragen dan moet de zonneboiler aan de volgende voorwaarden voldoen:

• De zonneboiler heeft een maximale oppervlakte van 200 m2.

• De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming 

in combinatie met het maken van warm tapwater.

• De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.

Gezinsgrootte    Inhoud voorraadvat Zonnecollectoren  Aanschafprijs 

2 personen    150 liter   1 vlakke plaat  €1.300 - €1.800¹ 

2 personen + verwarming   200 liter   2 vlakke plaat  €1.600 - €2.000² 

4 personen     200 liter   2 vlakke plaat  €2.100 - €2.500¹ 

4 personen + verwarming   200 liter   3 vlakke plaat  €2.500 - €3.000²

6 personen     300 liter   2 vacuümbuis  €3.000 - €3.500¹

6 personen + verwarming   300 liter   2 vacuümbuis   €3.300 - €4.000²
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Besparing zonneboiler
Een zonneboiler is een slimme manier om je eigen water duurzaam te verwarmen. Je bespaart daarmee 

tussen de 40 en 60% op de kosten voor warm water. Voor een gemiddeld huishouden met 4 personen levert 

een zonneboiler een besparing op van ongeveer 230 m3 gas. Dit staat gelijk aan ongeveer €140 per jaar. 

Met een zonneboiler combi bespaar je ook op de kosten voor het verwarmen van je huis. Met een 

zonneboilersysteem met 2 zonnecollectoren bespaar je ongeveer €35 op gas extra per jaar. De exacte 

besparing is afhankelijk van onder andere het type zonneboiler, de oriëntatie van het dak, de inhoud van 

de zonneboiler, het verwarmingssysteem en de warmtebehoefte in huis. 

De gemiddelde besparingen voor een huishouden.

* Besparing is per jaar op basis van een gasprijs van €0,60 per m3 (prijspeil: 2017).

Financieel Rendement 

De terugverdientijd is de makkelijkste methode om te bepalen of een investering gunstig uitpakt of 

niet. Met de terugverdientijd kun je een goed vergelijk maken van verschillende energiebesparende 

maatregelen. 

Naast de terugverdientijd wil je ook het rendement van je investering weten. Het financieel rendement 

geeft een goede vergelijking met geld dat je bijvoorbeeld op een spaarrekening hebt staan. Het geeft 

bovendien een wat completer beeld. Een terugverdientijd is een vereenvoudiging die is gebaseerd op het 

heden en houdt geen rekening met onderhoudskosten en prijsstijgingen van energie in de toekomst. Een 

rendementsberekening doet dat wel. Het financieel rendement is vergelijkbaar met een jaarlijks spaarrente. 

Geld investeren is interessanter is dan het op een spaarrekening weg te zetten. Om het rendement te 

berekenen gebruik je de volgende uitgangspunten:

Gezinsgrootte    Inhoud voorraadvat Besparing gas  Besparing in Euro’s 

2 personen    150 liter   150 m3   €90* 

2 personen + verwarming   200 liter   180 m3   €110* 

4 personen     200 liter   230 m3   €140* 

4 personen + verwarming   200 liter   270 m3   €160*

6 personen     300 liter   350 m3   €210*

6 personen + verwarming   300 liter   410 m3    €240*
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• Inflatie per jaar: 2%

• Gasprijsstijging per jaar: 1% 

• Elektriciteitsprijsstijging: 1%

• Gasprijs 2017: €0,60 m3

• Levensduur zonneboiler: 15 jaar

Een overzicht van het rendement en de terugverdientijd op een zonneboilersysteem.

*Prijzen zijn slechts een indicatie, deze prijzen zijn inclusief onderhoud over 15 jaar en de subsidie die er in 2017 en 2018 is voor 
zonneboilers. 

Wel of niet investeren in een zonneboilersysteem?

Zoals je in de bovenstaande tabel kan zien is de terugverdientijd van een zonneboilersysteem tussen 

de 14 en 20 jaar. Dat is vrij lang als je dat vergelijkt met andere energiebesparende maatregelen zoals 

zonnepanelen of isolatie maatregelen. 

Is een zonneboilersysteem daarom niet interessant? Misschien niet direct vanwege het financieel 

rendement, maar vanuit duurzaamheidsperspectief wel. Nederland moet het gasverbruik sterk gaan 

minderen. Een zonneboiler is een van de maatregelen die onze afhankelijkheid van aardgas doet afnemen. 

Daarnaast is het lastig te voorspellen wat de prijsontwikkeling van gas gaat doen. De afgelopen en komende 

jaren is er een aanzienlijke stijging op de energiebelasting op gas. Als deze trend zich doorzet, dan wordt 

een zonneboiler financieel steeds aantrekkelijker. Daarnaast is het financieel rendement alsnog hoger dan 

de huidige rente op de spaarrekening. 

Gezinsgrootte  Zonneboiler systeem Besparing gas Besparing Euro’s Terugverdientijd Rendement 

2 pers.  150 liter   150 m3  €90*  15 - 20 jaar 1,0 - 1,5% 

2 pers. + verwarming 200 liter   180 m3  €110*  15 - 20 jaar 1,0 - 1,5% 

4 pers .  200 liter   230 m3  €140*  15 - 20 jaar 1,0 - 1,5% 

4 pers. + verwarming  200 liter   270 m3  €160*  15 - 20 jaar 1,0 - 1,5% 

6 pers.   300 liter   350 m3  €210*  14 - 19 jaar 1,5 - 2,0% 

6 pers. + verwarming 300 liter   410 m3   €240*  14 - 19 jaar 1,5 - 2,0% 
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Milieu-impact Zonneboiler
De zonneboiler speelt een belangrijke rol in de doelstelling van de Nederlandse overheid om ons 

land aardgasvrij te maken vanaf 2050. Het is niet voor niets dat er op dit moment een zeer gunstige 

subsidieregeling beschikbaar is. Zo gunstig zelfs dat ongeveer 25% van de aanschafkosten wordt 

vergoed door de overheid. 

Een zonneboiler wekt warmte op waardoor je gas bespaart. Gas is een fossiele brandstof die een hoop CO2-

uitstoot veroorzaakt. 1 m³ gas staat gelijk aan een CO2-uitstoot van 1,88 kg. Gas is daarmee veel slechter 

voor het milieu dan bijvoorbeeld elektriciteit. Voor elke 1 m³ gas die je stookt kan je 5 kWh verbruiken om 

dezelfde uitstoot aan CO2 te realiseren.

Voorbeeldhuishouden

Een goed voorbeeld is een huishouden van 4 personen met een energieverbruik van 1.900 m³ gas en 

3.300 kWh aan elektriciteit per jaar. Dit is voor Nederlandse begrippen een gemiddeld huishouden. Een 

zonneboiler bespaart ongeveer 270 m³ gas. Als je dit getal vermenigvuldigt met de CO2-uitstoot per m³ gas 

komt daar het volgende uit:

 Zonneboiler: 270 x 1,88 = 508 kg CO2 per jaar

Met een reductie van 508 kg CO2 per jaar zorg je dat de milieu-impact van jouw huis 10% minder groot 

wordt. Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks 4.859 kg CO2 uit. 3.572 kg CO2 door gasverbruik en 1.287 

kg CO2 door elektriciteitsgebruik.

Wist je dat..

508 Kg CO2 uitstoot gelijk staat aan een autovakantie van Nederland naar Toscane 

(Italië) en weer terug, dagelijks naar werk rijden met da auto 6,5 km van je huis vandaan 

of elke dag met de trein naar Groningen vanuit Haarlem en weer terug.
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Plaatsen Zonneboiler
Wil je een zonneboiler plaatsen dan is dit vaak een klus die binnen een dag geklaard is. Je hebt meestal 

geen vergunning nodig en ervaart nauwelijks overlast binnenshuis.

Installateur kiezen 

Voor het plaatsen van een zonneboiler heb je een installateur nodig die verstand heeft van zonne-

energiesystemen en warmtetechniek. Een installateur inspecteert je huis om te kijken hoe de 

zonnecollectoren geplaatst kunnen worden en waar het voorraadvat komt. Vervolgens rekent de 

installateur uit of een zonneboilersysteem in jouw huis een goed rendement oplevert. In dit Ebook 

vind je indicaties, maar de opbrengsten zijn erg afhankelijk van de situatie. De keuze voor een 

betrouwbare installateur is daarom belangrijk en een klus op zich. 

Wanneer weet je of een installateur vakkundig en in staat is om jou goed te adviseren? Er zijn een 

aantal keurmerken en certificaten die een indicatie kunnen geven over de kwaliteit van een installateur. De 

belangrijkste keurmerken en certificaten; 

• KvINL erkenning voor zonnewarmte installaties: dit is een kwaliteitskeurmerk waarbij installateurs 

een theorie- en praktijkexamen afleggen.  

• Zonnekeur: dit is een kwaliteitskeurmerk voor installateurs om aan te tonen dat ze bekwaam zijn in 

het verkopen, ontwerpen, monteren en beheren van zonne-energiesystemen.  

• Holland Solar: de brancheorganisatie specifiek voor zonneboiler installateurs. Het is een goed teken 

als een zonneboiler installateur hierbij aangesloten is.  

• Uneto-VNI: de brancheorganisatie voor installateurs. Het is een goed teken als een installateur hierbij 

aangesloten is.  

• Solar Keymark: Het Solar Keymark keurmerk is een internationaal kwaliteitscertificaat voor 

zonneboilers. Deze geeft garanties over de kwaliteit van zonneboilersystemen.

• OK CV: dit is een keurmerk voor erkende installateurs die veilig met cv-ketels kunnen omgaan.   

Via GreenHome kom je eenvoudig in contact met meer dan 100 installateurs, gespecialiseerd in duurzame 

technieken. Je kan via GreenHome ook een vrijblijvende offerte aanvragen. 
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Onderhoud zonneboilers
Zonneboilersystemen hebben net als een cv-ketel periodiek onderhoud nodig. De meeste 

zonneboilersystemen zijn voorzien van een terugloopsysteem. Dit type zonneboilersystemen heeft elke 

5 jaar onderhoud nodig. Dit kost tussen de €50 en €100 per keer. Een drukgevuld systeem heeft meer 

onderhoud nodig waardoor de onderhoudskosten iets hoger zijn en uitkomen op een bedrag tussen 

de €150 en €200 per 5 jaar. Vraag altijd aan de installateur van de zonneboiler wat hij aanraadt over de 

onderhoudsfrequentie. Vaak combineren mensen het onderhoud van de zonneboiler met die van de cv-

ketel. 

Vuil op de zonnecollectoren

De zonnecollectoren die op het dak liggen hebben bijna geen onderhoud nodig. Vuil zoals vogelpoep, 

bladeren en andere viezigheid wordt meestal door de regen weggespoeld van de zonnecollectoren omdat 

ze schuin zijn geplaatst. De zonnecollectoren moeten wel 1 keer per jaar worden schoongemaakt wanneer 

ze dicht in de buurt geplaatst zijn van een spoorlijn, een drukke weg of een industrieterrein met zware 

industrie. Dit in verband met fijnstof die op de collectoren kan komen te liggen. 
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Laatste tips en valkuilen
Zoals gezegd: je koopt een zonneboilersysteem niet iedere week. Let op de volgende valkuilen en 

maak gebruik van de laatste tips. Zo voorkom je een miskoop.

Kijk eerst of je kan isoleren 

Veel mensen worden enthousiast van de gedachte hun eigen energie op te wekken. Begrijpelijk, 

want dat is natuurlijk ook mooi. Toch is het slim om eerst te kijken naar wat je kan doen om energie te 

besparen. Isolatie is een slimme manier om fors te besparen op je energierekening. Vloer-, spouwmuur- 

en/of dakisolatie leveren een aantrekkelijk (en vrijwel altijd hoger) financieel rendement op vergeleken 

met zonneboilersystemen. Kortom: kijk eerst wat je kan besparen en ga het resterende energieverbruik 

vervolgens zo duurzaam mogelijk opwekken. 

Hou rekening met een mogelijke renovatie van je dak 

Een zonnecollector weegt niet veel, maar het dak moet nog wel wat jaren mee kunnen gaan. Als het door 

houtrot of andere pijnpunten over een aantal jaren al aan vervanging toe is, kun je beter eerst je dak 

renoveren en isoleren. 

Als je het dak gaat renoveren dan is het misschien mogelijk om zonnecollectoren als dakbedekking te 

gebruiken. Dit scheelt de aanschaf van nieuwe dakpannen en kan voor sommige huiseigenaren ook een 

mooiere oplossing zijn.

Check certificaten en keurmerken 

Er zijn helaas aardig wat ‘cowboys’ in de markt. Aangezien de zonneboiler zo’n 15 jaar mee moeten gaan, 

is het erg belangrijk dat de installatie wordt uitgevoerd door een betrouwbare partij. De meest eenvoudige 

Wist je dat..

met een klein dak je ook warmte en elektriciteit tegelijkertijd kan opwekken? PVT 

(Photo Voltaïsch Thermisch) is een techniek waarmee je warmte en elektriciteit 

tegelijkertijd opwekt. Een PVT systeem is in feite een zonnepaneel bovenop een 

zonnecollector. Financieel gezien is een PVT paneel nog minder aantrekkelijk. Dit komt 

omdat de prijs van een PVT paneel nog erg hoog is. Het is een vrij nieuwe techniek 

die in ontwikkeling is en de prijzen zullen de aankomende jaren verder zakken. Op de 

kennisbank van GreenHome lees je meer over PVT-panelen.
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methode om te kijken of een partij kennis en kunde in huis heeft is te kijken of ze gecertificeerd zijn. 

Belangrijkste keurmerken en certificaten voor een zonneboiler installatie zijn: Zonnekeur, KvINL en Solar 

Keymark. Een gecertificeerd bedrijf levert overigens niet gegarandeerd ook een goed product op. Maar het 

bedrijf heeft in elk geval geïnvesteerd in de benodigde kennis en kunde. 

Op zoek naar de (aller)laagste prijs 

Een zonneboilersysteem is natuurlijk een flinke investering. Maar let op bij het zoeken naar de 

allergoedkoopste oplossing. Uiteindelijk moet een zonneboilersysteem minimaal 15 jaar meegaan. Een 

goede installatie en kwaliteit van het zonneboilersysteem is belangrijk om er zeker van te zijn dat je ook 

op de lange termijn profiteert van de zonneboiler. Verreweg de belangrijkste keuze die je moet maken is 

de keuze van de juiste installateur. Meer dan 50% van de kwaliteit van de installatie hangt af van hoe het 

systeem ontworpen en gemonteerd is. Een goede installateur werkt bovendien vaak met goede materialen. 

Vraag bij meer dan 1 installateur een offerte op 

Wij raden altijd aan om bij minimaal 2 installateurs een offerte op te vragen. Zo heb je altijd 

vergelijkingsmateriaal. Maak een keuze op basis van het gevoel dat de partijen je geven en niet alleen op 

basis van de prijs. Negeer niet je instinct, ook al heb je misschien niet veel verstand van de techniek. 

Pas leidingisolatie toe. 

Mocht je dit nog niet gedaan hebben dan is dit een gemakkelijke maatregel om snel warmteverlies te 

voorkomen. In combinatie met een laagtemperatuur verwarmingssysteem merk je hier nog meer van dan 

met een hoog temperatuur verwarmingssysteem. Doe dit dus voordat je een zonneboiler installeert! 

Altijd zekerheid met de GreenHome Garantie!
Als er iets mis gaat bij het uitvoeren van je klus, dan baal je. Met de GreenHome Garantie 
voorkom je dit probleem: als er iets mis gaat zorgen wij er voor dat de klus alsnog netjes wordt 
afgerond door een (andere) betrouwbare vakspecialist.

Voorkom problemen met de vakspecialist

Tot €5.000 gedekt incl. persoonlijke support

Geldig bij afspraken direct gemaakt via GreenHome
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Verder lezen over zonneboilers?
Dit ebook is slechts een beknopte introductie in zonneboilersystemen. Ben je na het lezen van dit ebook 

enthousiast geworden over zonneboilersystemen, en wil je graag meer weten? GreenHome helpt je graag 

verder: 

Lees alles over zonneboilers op onze kennisbank 

Ga naar kennis.greenhome.nl/zonneboiler. Hier vind je meer informatie over zonneboilers.

Zoek je een betrouwbare installateur en wil je een offerte aanvragen 

voor een zonneboiler? 

Wil je weten welke bedrijven in jouw omgeving zonneboilers installeren? Via het GreenHome platform kun 

je betrouwbare installateurs vinden die deze klus voor je kunnen uitvoeren. 

  GreenHome.nl/offerte 

Heb je nog vragen? Onze experts staan voor je klaar! 

 

Reinier Schneider   Theodoor Koelewijn

Specialist Duurzaam Wonen  Specialist Duurzaam Wonen 

     088 525 4100          088 525 4100
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Over GreenHome
Het verduurzamen van je woning is vaak een heel gedoe. Wij geloven dat dit anders kan. Daarom zijn wij 

gestart met GreenHome. Als jong team, in samenwerking met 65 gemeenten in Nederland, bouwen wij aan 

het grootste onafhankelijke platform voor de verduurzaming van je woning. Ons doel is om verduurzaming 

zo transparant en gemakkelijk mogelijk te maken, waarbij wij jou zoveel mogelijk willen ontlasten: het is 

tijd om samen de mouwen op te stropen en elkaar te helpen met energiezuinig en duurzaam wonen. 

www.greenhome.nl
GreenHome is partner van ruim 65 gemeenten

Ga voor meer informatie naar:

Ondanks dat GreenHome veel zorg besteedt aan de inhoud van dit Ebook en de daarin opgenomen gegevens, kan GreenHome niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van de gegevens in dit ebook. GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die 
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit ebook..


