
 

 
 
De Vlashoven 48, 2211 wp Noordwijkerhout 
Leidseweg 568, 2253 js Voorschoten 
E: info@havenland.nl 
W: www.havenland.nl 
KvK: 51650819 

Noordwijkerhout, 23 juni 2014 

 

Vragenlijst Zonnepanelenscan 
Vul onderstaande lijst zo compleet mogelijk in en stuur hem daarna op. 
 
Adres 
1. Het correspondentieadres:  

• Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

• Straat en nr.: …………………………………………………………………………………………. 

• Postcode ……………………………………… 

• Plaats:  …………………………………………………………………………………………. 

• Provincie: …………………………………………………………………………………………. 

2. Locatie waar de zonnepanelen geplaatst zouden moeten worden: 
 
 Hetzelfde als bovenstaand     of: 

 
• Straat en nr.: …………………………………………………………………………………………. 

• Postcode ……………………………………… 

• Plaats:  …………………………………………………………………………………………. 

• Provincie: …………………………………………………………………………………………. 

Stroom-gerelateerde vragen 

Voeg a.u.b. het meest recente jaaroverzicht van uw stroomgebruik toe. 

3. Heeft u groene energie? 

 Nee 
 Ja, te weten (meerdere antwoorden mogelijk): 

 Inkoop groene stroom 
 Inkoop groen gas 
 Zonnepanelen (stroom) 
 Zonnecollectoren (warmte) 
 Windenergie 
 WKK 
 Anders: ……………………………………………………………………………… 

4. Zou u volledig over willen schakelen op zonne-energie? 

 Ja 
 Nee: ik wil alleen……………………………………………………………………………………… 
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5. Heeft u meer dan 1 elektriciteitsaansluiting op het landelijke netwerk? 

 Nee 
 Ja: in totaal ………………………… (aantal) aansluitingen. 

 

6. Kunt u per aansluiting aangeven hoe groot deze is?  

 Aansluiting 1 =  X           amp. 

 Aansluiting 2=  X           amp. 

 Aansluiting 3=  X           amp. 

 Evt. meer: 

 

Spanning: 

 Alle aansluitingen zijn 230 Volt. 

 Alle aansluitingen zijn 400 Volt. 

 Alleen de volgende aansluitingen zijn 400 Volt:…………………………………………… 

 

7. Welke van de aansluitingen onder vraag 6 is voor uw woonhuis?  

• ………………………………………………………………………………………………………..……. 

Locatie-specifieke vragen: 

Beantwoord de volgende vragen voor het pand waarop u zonnepanelen wilt plaatsen. Indien het om 
meerdere panden gaat, beantwoord onderstaande vragen dan voor elk pand apart.  

U kunt ook bouwtekeningen van uw pand(en) opsturen. In dat geval kunt u vraag 8 t/m 12 
overslaan. 

8. Kunt u het vak op de volgende pagina een schets maken van het pand of de panden 
waarop u zonnepanelen wilt plaatsen? Indien het meerdere panden betreft, geef dan elk 
pand een nummer ten behoeve van de daarna volgende vragen.  
Indien u binnenkort belangrijke wijzigingen in de gebouwen aanbrengt, verzoeken wij u 
tekeningen toe te sturen of een schets te maken van de nieuwe situatie. 

  



 
 

Pagina 3 van 6 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

9. Kunt u beschrijven welke vorm het dak van het pand is: 
 Plat dak 
 Puntdak 
 Schuin dak 
 Asymmetrisch dak 

Bij een schuin of asymmetrisch 
dak graag aangeven of de 
flauwe helling gekeerd is  
 naar de weg,  
 naar rechts, gezien 

vanaf de weg,  
 naar links, gezien vanaf 

de weg,  
 naar achteren (van de 

weg af gekeerd) 
 Anders. Kunt u in dit geval een beschrijving of foto van uw dak aanleveren? 

Noord 
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10. Wat is (bij benadering) de hellingshoek van het dakoppervlak waar het meeste zonlicht op 
valt? 
 0 graden 
 10 graden 
 20 graden 
 30 graden 
 40 graden 
 50 graden 
 60 graden 
 70 graden 
 80 graden 
 90 graden 

 

11. Hoe groot is het dakoppervlak aan de zonzijde en hoe groot aan de schaduwzijde 

 Zonzijde 

i. Lengte: ……….………….m. 

ii. Breedte: …………………...m. 

 Schaduwzijde: 

i. Lengte: ………...………….m. 

ii. Breedte: ………………..….m. 

 
12. Hoeveel vierkante meter dakoppervlak valt af doordat er obstakels in het dak zitten zoals 

schoorstenen, ramen, koelunits etc. 
 Zonzijde: …………………………… m2 

 Schaduwzijde:  …………………………  m2 

Algemene vragen: 
 

13. Bent u eigenaar of huurder van de betreffende panden? 
• Eigenaar van alle panden 

• Huurder van alle panden 

• Anders:…………………………………………………………………………… 

 

14. Heeft u al ergens een offerte voor zonnepanelen opgevraagd? 

 Nee 
 Ja: voor een installatie met een omvang van ……………………………………………… Wpiek 

en de prijs van die installatie (excl. BTW) was €  ………………………………………… 
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15. Zou u ook een advies willen over zonnecollectoren voor warmteproductie, om aardgas te 
besparen? 
 Ja  
 Nee 

 
16. Zou u bereid zijn mee te doen aan een inkooptender of coöperatie voor zonnepanelen? 

(een inkooptender betekent dat u samen met anderen optreedt als één grote inkoper. Een 
coöperatie koopt en beheert gezamenlijk alle zonnepanelen van alle leden.) 
 Ja  
 Nee 

Alleen bedrijven hoeven de volgende vragen in te vullen. 

17. Naam van het bedrijf: ……………………………………………………………………………………. 
Wat is de juridische vorm van uw bedrijf? (Indien uw bedrijf uit meerdere rechtsvormen 
bestaat, kunt u meerdere antwoorden aankruisen.) 
 ZZP  
 VOF 
 BV 
 NV 
 Vereniging of Stichting 
 Coöperatie 
 Anders: …………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Kunt u BTW verrekenen? 

 Ja 
 Nee 

 

19. Belastbare winst (afgerond op € 10.000) 

Verwachting voor het lopende kalenderjaar: € ………………………………………………………… 

Verwachting voor de volgende 5 jaar: € ……………………………………………………………….…  

20. Andere investeringen dan zonnepanelen (afgerond op € 10.000) 

Lopende kalenderjaar investeer ik voor € ………………………………………………………………. 

21. De komende 5 jaar investeer ik elk jaar circa € ………………………………………………… 

22. Gewenste terugverdientijd van een investering in jaren? 

………………. Jaar 

23. Zit er asbest op het dak van (een van) uw panden? 

 Ja 
 Nee 
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Bijzondere vragen: 
24. HavenLand heeft diverse andere expertises in huis. Indien u vrijblijvend met ons van 

gedachten wilt wisselen over één van de volgende onderwerpen, kruis dan aan op welk 
vlak: 
 Personeel en Organisatie 
 Arbeidsomstandigheden 
 Bestemmingsplan 
 Groei of verandering van het bedrijf 
 Strategie  
 Subsidie 
 Overige: ……………………………………………………………………………… 

 

Stuur de ingevulde lijst en de volgende bijlagen op: 
 

……………. (aantal) Jaarrekening(en) elektriciteitsgebruik. 

……………. (aantal) bouwtekeningen of plattegronden van de locatie. 

 

Adres: 
HavenLand 
t.a.v. ir. F. Helsloot 
de Vlashoven 48 
2211 WP Noordwijkerhout 
 
E info@havenland.nl 
F: 084-2219302 
 

Toelichting: 
Nadat wij uw ingevulde lijst hebben ontvangen, ontvangt u van ons de zonnepanelen-scan. Deze scan levert u 
een onafhankelijk advies over de mogelijkheden van zonnepanelen op uw woonhuis, bedrijf, kantoor, 
verenigingsgebouw etc. HavenLand levert een volstrekt onafhankelijk advies, dat alleen voor U bedoeld is. Het 
advies is waarschijnlijk het meest volledige advies dat u kunt krijgen. HavenLand biedt u deze scan aan tegen 
een vast bedrag1. Na betaling wordt het rapport opgeleverd. Wij behandelen de door u aangeleverde 
bedrijfsdata en persoonsgegevens natuurlijk zeer vertrouwelijk2.  

U dient zelf de volgende zaken te controleren:  
1. Uw dak moet constructief geschikt zijn, dat wil zeggen sterk genoeg; 
2. De scan houdt geen rekening met eventuele schaduw die het dak ondervindt van omliggende 

bomen of panden, schaduw vermindert de opbrengst; 
3. U moet eigenaar zijn van het dak, of langdurig recht hebben zonnepanelen te plaatsen. 

                                                           
 
1 Leden van de Hiswa en BNI kunnen korting krijgen. Stuur een bewijs van lidmaatschap mee. 
2 . HavenLand heeft wel het recht te publiceren dat wij de scan voor u hebben uitgevoerd. Door de vragenlijst te retourneren stemt u hiermee in. 
Op alle opdrachten van HavenLand zijn de algemene voorwaarden van HavenLand van toepassing. U vindt ze op onze website www.havenland.nl 
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