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DOE MEE AAN DE GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN
Wil je besparen op je energiekosten en je steentje bijdragen aan een betere leefomgeving?  
Zonnepanelen zijn dan een slimme investering. Met de vijfde editie van de groepsaankoop zonnepanelen wil 
de Stad Oostende en het Energiehuis Oostende inwoners en bedrijven in West-Vlaanderen helpen om op een 
voordelige en gemakkelijke manier over te stappen naar hernieuwbare energie.  
De Provincie zal deze groepsaankoop mee ondersteunen. 

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Door zelf stroom op te wekken, heb je bovendien een grotere 
onafhankelijkheid van je energieleverancier. Je bespaart ook jarenlang op je energiekosten en je draagt bij aan 
een duurzame toekomst door de vermindering van je CO2-uitstoot. Zonnepanelen zijn dus nog steeds  
rendabel. 
Via deze groepsaankoop kunnen deelnemers een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem 
aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Via de groepsaankoop word je duidelijk en objectief  
geïnformeerd, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Gedurende het gehele traject staan er  
medewerkers ter beschikking om je vragen te beantwoorden en je te begeleiden als er toch iets niet naar wens 
zou gaan. Inmiddels zijn via deze weg al meer dan 5.000 zonnepaneleninstallaties geplaatst in West-Vlaande-
ren. Huishoudens besparen hiermee jaarlijks gemiddeld 550 euro op hun energierekening. Gemiddeld verdien 
je de kosten van een installatie op minder dan 10 jaar terug. Zonnepanelen hebben een levensduur van  
minimum 25 jaar. 

De groepsaankoop in 5 stappen
1. Inschrijven: Schrijf je vóór 9 oktober gratis en vrijblijvend in op www.wijkiezen.be. 
2. Veiling: De prijs komt tot stand op een veiling onder vooraf gekwalificeerde leveranciers. De leverancier met 

het beste bod wint de veiling en mag voor iedereen een persoonlijk voorstel opmaken. 
3. Persoonlijk voorstel: vanaf 21 oktober ontvang je een persoonlijk voorstel op basis van jouw inschrijvings-

gegevens en met een indicatie van jouw kosten en opbrengst. 
4. Jij beslist: Vind je het aanbod interessant? Dan heb je tot en met 6 december de tijd om het voorstel te 

accepteren. Intussen kan je met al je vragen terecht bij de helpdesk of op één van de informatieavonden. 
5. Plaatsing: Als je beslist om in te gaan op het voorstel, dan neemt de winnende leverancier contact op voor 

een inspectie van je dak en wordt daarna de plaatsing van jouw zonnepanelen ingepland. 

Wie kan zich inschrijven? 
Alle inwoners van West-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming heb-
ben van de eigenaar, kunnen deelnemen. Ook als KMO, vzw of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je 
inschrijven.

Meer info
T 0800 26 829 (gratis; elke werkdag van 09u00 tot 17u00) of zonneenergie@wijkiezen.be www.wijkiezen.be  
(rubriek: veelgestelde vragen) 
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De Zonnekaart 
Via www.energiesparen.be/zonnekaart kan je de Zonnekaart voor Vlaanderen raadplegen. Met deze tool kan je  
nagaan hoe geschikt een gebouw is voor zonne-energie. Voor gebouwen met een goede score wordt ook een 
eerste inschatting gemaakt van de kostprijs en de opbrengst van een installatie. Het is wel van belang dat je 
het resultaat nauwkeurig bekijkt en verder verfijnt met een erkend installateur. 

Meer interessante informatie over zonnepanelen kan je vinden op www.energiesparen.be/zonnepanelen en www.vreg.
be/nl/zonnepanelen. 

https://www.energiesparen.be/zonnepanelen
https://www.vreg.be/nl/zonnepanelen-en-de-energietransitie
https://www.vreg.be/nl/zonnepanelen-en-de-energietransitie


PREMIE VOOR DE AANKOOP OF LEASING VAN EEN 
THUISBATTERIJ 
Wilt u een thuisbatterij plaatsen? Dan kunt u daar een premie voor krijgen. Deze maatregel stimuleert personen 
om zelf de lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verbruiken (zelfconsumptie) en zo de impact van  
decentrale productie-installaties (bv. zonnepanelen) op het net te verminderen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie
1. Je moet overstappen van een terugdraaiende naar een digitale meter. De uitrol van die meters begint op 1 

juli 2019. Je kan de premie wel al aanvragen en nadien vergoed worden voor de digitale meter.
2. De plaatsing van de batterij moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.
3. Enkel milieuvriendelijke batterijen, bv. met lithium- of zoutwatertechnologie, komen in aanmerking.

De premie zal 250 € per kW bedragen, met een maximumbedrag van 3.200 € per aansluitingspunt.

Wat kost een thuisbatterij?
Een batterij heeft een stevig prijskaartje en is zeker niet goedkoop. De meeste residentiële modellen kosten 
tussen de 5.000 € en 10.000 €. Daar komt nog 6 of 21% btw bovenop.
Naast de kostprijs check je best ook de levensduur en de omvormer. Een batterij met opslagcapaciteit van 8 
kWh geeft je bijvoorbeeld recht op een premie van 2.000 €, of dus zo’n 20-25% van de investeringskost. 

Is een batterij een rendabele investering?
Eerst zal je moeten afstappen van je terugdraaiende meter voor de nettarieven. Je betaalt dan geen  
prosumententarief meer, maar je nettarieven worden aangerekend op basis van werkelijke afname. Dit komt 
enkel goedkoper uit als je weinig gebruik maakt van het elektriciteitsnet. En dat is net waar een  
batterij voor zorgt: waar een gemiddeld gezin zo’n 30% van zijn zonnepanelenproductie rechtstreeks gebruikt 
en 70% op het net zet en er terug afhaalt, zal je met een batterij 60-80% van je productie rechtstreeks gebrui-
ken. Voor de overige 20-40% gebruik je nog steeds het net.

Volledig rendabel is het dus nog niet, maar het is natuurlijk wel een toekomstgerichte optie. Bovendien ben je 
ook beschermd tegen stroompannes.

Info
https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/5-criteria-voor-wie-een-thuisbatterij-wil-kopen/ 
https://www.lne.be/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij 

https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/5-criteria-voor-wie-een-thuisbatterij-wil-kopen/
https://www.lne.be/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij


DE VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE IS ER VOOR  
65-PLUSSERS
De aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden van het  
ouder worden.

Er zijn 2 categorieën waarvoor je de premie kunt aanvragen: technische installaties en verbouwingen om je  
woning toegankelijker te maken. Dit is bv. het aanpassen van de badkamer of toilet, het plaatsen van een  
traplift, het automatiseren van een bestaande garagepoort of bestaande rolluiken, het aanbrengen van een 
hellend vlak om de woning toegankelijk te maken, ...

Ontdek hier wie in aanmerking komt voor de Vlaamse aanpassingspremie 

De huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds
Bij het huren van een woning of appartement betaalt de huurder een huurwaarborg. Voor huurcontracten  
afgesloten vanaf 1 januari 2019 bedraagt de wettelijke waarborg maximaal 3 maanden huur. 

Wie het moeilijk heeft om die waarborg in 1 keer te betalen, kan een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij 
het Vlaams Woningfonds. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voor je deze lening krijgt.
Voorwaarden en aanvraag vind je hier

Premie voor de vervanging van een kachel of open haard 
De premie vraag je aan binnen de 3 maanden na installatie van de nieuwe kachel. De premie kan aangevraagd 
worden door de bewoner of verhuurder. Het gaat over de vervanging van een kachel en over de vervanging van 
een open haard gestookt met hout. Ook accumulatiekachels komen in aanmerking. De voorwaarden kan je  
terugvinden op deze website. De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en installatie van het nieuwe toestel 
met een maximum van 250 €

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-aanpassingspremie
http://www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening


OVERZICHT VAN DE ZITDAGEN
Elke (toekomstige) inwoner van ons werkingsgebied heeft de vrije keuze uit de volgende mogelijkheden:

DENTERGEM Iedere maandagvoormiddag van 8u30 tot 12u00 - Sociaal Huis, Wapenplaats 25 (Wakken)

MEULEBEKE Iedere dinsdagvoormiddag van 8u15 tot 12u00 - Gemeentehuis, Markt 1

PITTEM Iedere dinsdagnamiddag van 13u30 tot 17u00 - Gemeentehuis, Markt 1

WINGENE Iedere woensdag- en vrijdagvoormiddag van 8u30 tot 12u00 - Gemeentehuis, Oude Bruggestraat 13

TIELT Iedere donderdag van 9u00 tot 12u00 en 14u00 tot 18u00 - Stadhuis, Markt 13

RUISELEDE Iedere vrijdagvoormiddag van 8u30 tot 11u30 - OCMW - Sociaal huis, Kasteelstraat 1A 
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