
Herman de Zonnestroomverdeler 

is een product van LENS BV 

Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de    

zonnestroom van een zonnepanelenveld met één   

omvormer over de aangesloten woningen. Met de 

slimme, internet gestuurde software van Herman 

heeft u de verdeling  van de stroom  zelf in de 

hand.  

Rendabele zonnestroom voor uw huurders met  

Herman de Zonnestroomverdeler 

Doordat iedere aansluiting de opgewekte       

zonnestroom individueel teruglevert aan het 

net, saldeert u via uw huurders tegen het hoogst 

mogelijke tarief. Dit verhoogt het rendement 

van uw investering in het zonnepanelenveld       

aanzienlijk.  

√ Uitgebreide garantie op de installaties! 

√ Al uw systemen toegankelijk via één inlogaccount 

√ Toekomstbestendig dankzij slimme software 

√ Energielabelsprong 

√ Dakoptimalisatie  

De voordelen van zon met Herman: 

√ Salderen tegen het hoogste tarief 

√ Bevordert de sociale cohesie 

√ Flexibel & beheersbaar  

√ Standaard 24/7 monitoring 

 



  CVZ-oplossing Herman Virtueel salderen 

Vergoeding salderen 9-23 cent 23 cent 14,5 cent 

ESCO mogelijk Ja Ja Nee 

BTW teruggave mogelijk Nee Ja Nee 

Debiteurenrisico Gemiddeld Laag Hoog 

Juridische zekerheid Hoog Hoog Laag 

Energielabelsprong woningen Nee Ja Nee 

Standaard monitoring Nee Ja Nee 

Flexibiliteit Nee Ja Nee 

Beheersbaarheid Nee Ja Nee 

Verbetering sociale cohesie Nee Ja Ja 

Toekomstbestendig Nee Ja Nee 

Dakoptimalisatie Nee Ja Nee 

Optimaal rendement panelen Nee Ja Nee 

Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de stroom van 

een zonnepanelenveld met één omvormer áchter de     

meter over de aangesloten woningen. Op de volgende 

pagina’s leest u welke voordelen dat met zich meebrengt. 

Schematisch ziet  het er als volgt uit:  

Hoe werkt Herman?  

Voordelen van Herman t.o.v. alternatieven 

Zij kozen al voor Herman! 



Rechtsgelijkheid: hersteld 
Herman herstelt de rechtsgelijkheid tussen eigenaren van 

grondgebonden woningen en huurders van gestapelde 

woningen voor wat betreft de toegang tot zonnestroom.  

Eigenaren van een grondgebonden woning hebben het 

voordeel dat zij over de opgewekte stroom van hun zonne-

systeem geen energiebelasting betalen. De bewoners van 

uw appartementen konden niet van dit voordeel genieten.  

Met Herman de Zonnestroomverdeler behoort deze      

ongelijkheid tot het verleden. Doordat Herman de          

gezamenlijk opgewekte zonnestroom achter de meter over 

uw huurders verdeelt, kunnen ook zij genieten van       

goedkopere zonnestroom.   

Doordat u met Herman flexibel bent in de verdeling van de 

stroomopbrengst (initieel, bij oplevering, maar ook         

gedurende de looptijd) is óók de rechtsongelijkheid tussen 

de eigenaren-bewoners en de huurders onder hetzelfde 

dak  hersteld. Dit zet de deur open voor het verduurzamen 

van VvE’s die u aan het uitponden bent of waarin u        

participeert.  “Een zonnestroomverdeler is dé oplossing om 

bewoners in gestapelde bouw ook optimaal 

te laten profiteren van hun dak.” 

Paul Tuijp,                                                              

adviseur duurzaamheid Ymere 

Debiteurenrisico: verdwenen 
De eigenaar van de zonnepanelen moet volledige        

zekerheid hebben over de opbrengsten. Met Herman is 

dit het geval. Met de app Mijn Herman kunt u zelf      

eenvoudig een huishouden activeren en deactiveren Bij    

mutaties in uw woningbestand kunt u (of een aan te  

wijzen beheerder) de zonnestroom zelf opnieuw     

verdelen over de overige aangesloten woningen. Zo 

gaat er geen kWh zonnestroom verloren en bent u  

altijd beschermd tegen wanbetaling of leegstand.   

Financiering: flexibel 
Er zijn verschillende manieren om zon met Herman te   

realiseren en te exploiteren. Natuurlijk zijn deze afhankelijk 

van de omvang en specificaties van het  project. Zon met 

Herman is maatwerk en dat geldt ook voor de financiering. 

Dit zijn de drie meest voor de hand liggende financierings-

modellen: 

 U investeert zelf en bent verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de panelen. U berekent de kosten 

door in de huurlasten van uw huurders. 

 U investeert en u berekent uw investering en kosten 

door in de servicekosten.  

 LENS financiert de installatie via een ESCO-

constructie en is ook verantwoordelijk voor het   

onderhoud, verzekering, opstal, etc.  

In alle gevallen geldt dat uw huurders een prijsvoordeel 

hebben op hun zonnestroom ten opzichte van de prijs die 

ze voor reguliere stroom betalen. 

Sociale cohesie: vergroot 
Samen stroom opwekken op ‘eigen dak’ is niet alleen    

duurzaam en rendabel, het is ook nog eens leuk. Het               

toverwoord hierbij is transparantie. Doordat uw     

huurders real time inzage hebben in de levering én hun  

gebruik van zonnestroom, ontstaat er een nieuw     

gezamenlijk gespreksonderwerp. “Wat heeft Herman 

gedaan vandaag?” 

Participatie: op maat 
Voor u bepaalde aanpassingen kunt doorvoeren moet 

vaak minimaal 70% van de bewoners toestemming 

geven. Het verduurzamen van  uw woningen vereist 

dan ook flink wat draagvlak onder en participatie van 

de bewoners. Bij het  installeren van stroom met     

Herman hoeft u niet aan deze voorwaarde te voldoen. 

Er moeten voldoende woningen  meedoen om de   

opgewekte zonnestroom aan te leveren, regulier is dat 

maar 35% van de woningen. Overige woningen kunnen 

bij de wisseling van bewoners alsnog ingeschakeld  

worden.  

Salderingsprobleem: opgelost 
Doordat iedere aansluiting de opgewekte zonnestroom 

individueel teruglevert aan het net, saldeert u via uw 

huurders tegen het hoogst mogelijke tarief. Dit        

verhoogt het rendement van uw investering in het  

zonnepanelenveld aanzienlijk. 



 

Politieke risico: beheersbaar  
Er gaan stemmen op om het principe van het salderen 

van opgewekte zonnestroom achter de meter aan te 

passen en de zogenoemde gelijktijdigheid te introduce-

ren. Dat is een politiek risico voor de alternatieven zoals 

een installatie per huishouden of een CVZ-oplossing. 

Met Herman creëert u uw eigen smart grid en bent u  

klaar voor een toekomst waarin op lokaal niveau vraag 

en aanbod van zonnestroom aan elkaar gekoppeld     

worden.  

“Herman de Zonnestroomverdeler is  

een nodige en tastbare innovatie 

waar vele duizenden mensen iets aan 

kunnen hebben!” 

Marjan Minnesma,                                    

directeur Stichting Urgenda 

Uw dak: optimaal benut 
De meeste zonnepanelenvelden op gedeelde daken    

leveren aan de centrale voorzieningen. Deze zijn vaak 

aangesloten via een 3x80 ampère hoofdaansluiting.   

Hierop kunnen maximaal 150 zonnepanelen worden   

aangesloten. Op de meeste daken zouden echter veel 

meer panelen passen. Dat is zonde van al die onbenutte 

ruimte. Doordat Herman de Zonnestroomverdeler via 

diverse aansluitingen teruglevert vervalt deze beperking 

en kan het dak nu optimaal  benut worden!  

“De zonnestroomverdeler maakt          

zonnestroom voor iedereen toegankelijk 

en rendabel. Het is ook een sociale       

innovatie: bewoners gaan samen        

zonnestroom opwekken en verdelen.  

Dat bevordert het onderlinge contact."   

Jury Rabobank Herman Wijffels              

Innovatieprijs 

Herman in de praktijk 
Er lopen op dit moment verschillende grote projecten met Herman. Het Amsterdamse Stadgenoot heeft voor Herman 

gekozen en gaat het Louise Wenthuis in Amsterdam-Oost (180 huishoudens) van vijfhonderd panelen met Herman 

voorzien. De installatie is halfverwege 2014 operationeel. De bewoners van het Drielandenhoekcomplex (Préwonen)   

in Haarlem (39 huishoudens, 275 panelen) hebben in het voorjaar van 2014 al de beschikking gekregen over                  

zonnestroom met Herman.  

Ook voor VvE’s is Herman dé ideale oplossing. Honderden VvE’s uit heel Nederland hebben inmiddels interesse        

getoond. Enkele tientallen profiteren al dagelijks van zonnestroom met Herman.  

Meer weten?  
Wilt u een vrijblijvende prijsindicatie voor uw zonne-
stroomnetwerk? Heeft u vragen n.a.v. deze brochure?  
Laat het ons weten! 
 
T: 020-618 3794 
E: herman@zonnestroomverdeler.nl  

www.zonnestroomverdeler.nl      @stroomverdeler 


