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Daarom energieopslag 
In het energieakkoord van 2013 is afgesproken dat 

Nederland in 2050 volledig draait op duurzame 

energie. Zon en wind worden daarmee de 

belangrijkste bronnen van elektriciteit. Een mooi 

vooruitzicht, dat alleen werkelijkheid wordt als we 

ook in staat zijn om hernieuwbare energie op te 

slaan voor later gebruik. De sterke toename van 

onvoorspelbare zonne- en windenergie leidt tot een 

toenemende behoefte aan buffercapaciteit. Dankzij 

energieopslag blijft onze energievoorziening 

betrouwbaar, betaalbaar en eindeloos her-

nieuwbaar. Gelukkig is opslag nu al goed mogelijk, 

dankzij de steeds lagere kosten voor de benodigde 

batterijen. 

Naast het toepassen van opslagsystemen om zelf 

opgewekte zonne- of windenergie later te 

gebruiken, zijn er diverse andere mogelijkheden en 

voordelen van opslagsystemen. Zowel de zakelijke 

als particuliere gebruiker profiteert van de diverse 

functionaliteiten van opslagsystemen. 

 

Uiteindelijk heeft iedereen baat bij de technologie 

die wij bieden. Schone lucht en klimaatverandering 

houden zich immers niet aan landsgrenzen. De 

energietransitie is daarom begonnen, en opslag 

heeft daar een cruciale rol in! 

 

Middels deze brochure bieden we inzicht in: 

Zakelijke Toepassing  p.3 

Toepassing in huishoudens p.6 

Onze Werkwijze   p.8 

Monitoring    p.9 

Financiering    p.9 
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Zakelijke toepassing 
Onder zakelijke toepassing verstaan we systemen bij 

bedrijven, overheden of andere organisaties met 

een capaciteit vanaf 100 kWh tot één of enkele 

MWh. Een opslagsysteem kan diverse functies 

vervullen. Vaak is een combinatie ook mogelijk, 

waardoor de investering zich sneller terugverdient. 

In het algemeen geldt: des te groter het systeem, 

des te groter de mogelijkheden en voordelen die er 

te behalen zijn. Wij onderscheiden de volgende 

functies van energieopslag: 

 

Verhoogde zelfconsumptie 

Bij zonne- en windenergie is er 
regelmatig sprake van overproductie, 
die vaak tegen een (lage) vergoeding 
teruggeleverd mag worden. Ver-
volgens moet er op momenten zonder 

zon of wind weer grijze stroom ingekocht worden.  
Dankzij een opslagsysteem kan de zelf opgewekte 
groene energie later gebruikt worden. Deze functie 
leent zich het beste voor  

 
 
gebouwen waarbij er een groot verschil is tussen het 
moment van opwekken en het moment van gebruik 
van energie. Wanneer de energie bijvoorbeeld 
overdag kan worden opgewekt, terwijl de piekvraag 
in de avond is. Deze functie is meer geschikt 
naarmate het overschot groter is.  
 

Slim energie inkopen 

Als gevolg van de toenemende 

hoeveelheid hernieuwbare energie 

op het net, zien netbeheerders zich 

geconfronteerd met de uitdaging om 

vraag en aanbod in balans te houden. 

Dit vraagt om meer flexibiliteit naarmate de 

voorspelbare bronnen van energie (kolen- en 

gascentrales) worden vervangen door meer 

onvoorspelbare bronnen. Opslagsystemen bieden 

deze flexibiliteit in de vorm van buffercapaciteit. Een 

opslagsysteem kan geladen worden op momenten 

van overproductie, en weer ontladen op momenten 

dat er te weinig opwekking van duurzame energie is. 
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Hierbij zal het marktmechanisme met variabele 

prijzen energiegebruikers in toenemende mate 

dwingen om slim om te gaan met de inkoop van 

duurzame energie. Nu al zijn er regelmatig 

momenten dat er negatieve prijzen gelden op de 

dagmarkt voor energie (APX), en loont het om op die 

momenten slim energie in te kopen. Andersom kan 

er op de momenten dat de prijzen hoog zijn, energie 

teruggeleverd worden tegen een gunstig tarief. 

 

Daarnaast kunnen opslagsystemen ingezet worden 

op de markten voor regel- en reservevermogen, 

waaronder de primaire reserve van Tennet. Het ter 

beschikking stellen van het systeem aan deze 

energiemarkten resulteert in een financiële 

vergoeding. 

 

Verlagen van piekbelasting 

 

Elk gebouw heeft een maximale 

aansluitwaarde voor elektriciteit. 

Daarvoor moet maandelijks af- 

gerekend worden bij de netbeheerder. Hoe hoger 

de piekvraag, hoe groter de aansluiting en hoe 

meer er moet worden afgedragen aan de net-

beheerder. Een opslagsysteem kan er voor zorgen 

dat de piekvraag bij de netbeheerder wordt 

verlaagd. De batterij kan namelijk een deel van het 

gevraagde vermogen leveren. Deze functie van 

energieopslag is bijzonder geschikt voor gebouwen 

met een relatief vlak energieverbruik, maar waar 

incidenteel een piek in vermogensvraag is. Dit kan 

bijvoorbeeld komen door het opstarten van een 

compressor, of het gelijktijdig aanschakelen van 

apparatuur. 

 

Noodstroomfunctie 

Een opslagsysteem kan desgewenst 

ook als noodstroomvoorziening (UPS) 

dienen.  Bijkomend voordeel is dat de 

zonnepanalen kunnen blijven 

functioneren om het gebouw van 

elektriciteit te voorzien in geval van stroomstoring. 

De plaatsing van een energieopslagsysteem kan 

ervoor zorgen dat de zonnepanelen energie voor het 

gebouw blijven opwekken.  
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Bij voldoende opslagcapaciteit kan ook zonder 

zonneschijn het gebouw van stroom worden 

voorzien. Hierdoor kan er bespaard worden op de 

kosten van noodstroomaggregaten. 

Deze functie is dus met name interessant wanneer 

er vanuit operationele risico’s of (wettelijke) 

verplichtingen sprake is van een noodstroom-

voorziening.  

 

Elektrificatie wagenpark 

De elektrificatie van het wagenpark 

vraagt om aanpassing van veel 

bestaande elektra-infrastructuren bij 

kantoren en bedrijven. Werknemers 

verwachten bijvoorbeeld hun auto te 

kunnen opladen bij hun werk. Momenteel kunnen 

deze gebouwen het nog wel aan om een handvol 

elektrische voertuigen op te laden. Maar met de 

groei van het aantal elektrische voertuigen zal er 

vaak een zwaardere en duurdere aansluiting nodig 

zijn om alle elektrische auto’s te laden. Ook hier kan 

energieopslag uitkomst bieden, door extra 

(piek)vermogen te leveren, zonder de aansluiting te 

overbelasten.  

Deze functie is dus interessant voor ieder gebouw 

dat een toekomstbestendige infrastructuur voor 

elektrisch laden wil hebben.  

 

Verlaging CO2-uitstoot 

Dankzij opslag van zelf opgewekte 

energie hoeft minder stroom 

ingekocht te worden bij de 

energieproducent. Zolang er in 

Nederland nog relatief veel stroom 

wordt gebruikt die met kolen en gas wordt 

opgewekt, is het grootste deel van de stroom die 

ingekocht wordt grijs. De productie van 1000 kWh 

aan grijze stroom brengt een CO2-uitstoot van 526kg 

met zich mee. Dit kan vermeden worden door meer 

gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. 

Deze functie is op dit moment nog met name 

vanwege ecologische redenen interessant.  
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Toepassing in huishoudens 
In de afgelopen jaren is in Nederland een record 

aantal huishoudens overgegaan tot installatie van 

zonnepanelen. Gemiddeld genomen leidt dit tot een 

reductie van de inkoop van elektriciteit van 30%. 

Vaak wordt er echter meer zonne-energie opgewekt 

dan er op dat moment gebruikt wordt. De 

overproductie wordt dan teruggeleverd aan het net, 

al dan niet tegen een vergoeding van de 

energieleverancier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Een opslagsysteem bestaat uit twee componenten: 

• Een batterijlader – meet productie en verbruik 

van energie en stuurt de batterij aan 

• Een batterij – de energiedrager, veelal op basis 

van lithium 

Afhankelijk van de fabrikant waarvoor gekozen 

wordt, worden deze systemen geïntegreerd of als 

losse componenten geleverd. Wij zijn onafhankelijk 

en flexibel, waardoor we altijd een passende 

oplossing kunnen bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOREDENERGY| DUURZAME ENERGIEOPSLAG - ALTIJD 



7 
 

 

 

Een opslagsysteem kan in een huishouden diverse 

functies vervullen. Vaak is een combinatie ook 

mogelijk, waardoor de investering zich sneller 

terugverdient. Dankzij de meegeleverde apps voor 

monitoring kan altijd realtime bekeken worden wat 

de status is van het systeem. Wij onderscheiden de 

volgende functies van energieopslag: 

 

Verhoogde zelfconsumptie 

Gemiddeld genomen leidt de 

installatie van zonnepanelen tot een 

reductie van de inkoop van 

elektriciteit van 30%. Vaak wordt er 

echter meer zonne-energie opgewekt 

dan er op dat moment gebruikt wordt. De 

overproductie wordt dan teruggeleverd aan het net, 

al dan niet tegen een vergoeding van de 

energieleverancier.  Door installatie van een 

energieopslagsysteem kan de besparing op inkoop 

verder oplopen tot 65%.  

 

 

Off-grid 

Steeds vaker komen wij in contact met klanten die 

hun (recreatie)woning los van het net willen 

koppelen. Door zonnepanelen te combineren met 

bijvoorbeeld een kleine windturbine of hybride 

pelletketel kunnen ook de wintermaanden worden 

overbrugd. Een opslagsysteem is in zo’n off-grid 

situatie natuurlijk de schakel die ervoor zorgt dat er 

altijd beschikking is over zelf opgewekte schone 

energie. 

 

Noodstroomfunctie 

Een opslagsysteem kan ook dienen als 

leverancier van noodstroom in geval 

van stroomuitval. Handig als er zich 

bijvoorbeeld cruciale computer-

servers of andere verbruikers in uw    

    huis bevinden. 
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Werkwijze 
1. Analyse 

Ieder opslagvraagstuk is uniek. Voordat besloten 

wordt om te investeren in een opslagsysteem voor 

voeren we een analyse uit. Hoeveel energie wordt 

er opgewekt? Hoeveel wordt er verbruikt? Wat is 

het benodigde vermogen? Welke verdienmodellen 

zijn van toepassing? Deze en andere vragen komen 

aan de orde bij de StoredEnergy scan. De inzichten 

die dit oplevert leiden tot een heldere business case.  

 

2. Uitvoering 

Wij werken samen met leveranciers uit binnen- en 

buitenland. Voor de installatie beschikken we over 

een landelijk dekkend netwerk van deskundige 

installateurs die de systemen installeren. Uiteraard 

zorgen we hierbij zonodig voor draagvlak onder 

andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld 

netbeheerders, energiemaatschappijen of over-

heden.  
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Monitoring 
Alle fabrikanten waar wij mee samenwerken leveren 

systemen en apps waarmee realtime monitoring van 

de installatie mogelijk is. Er is daardoor altijd inzicht 

in hoeveel energie er op dat moment wordt 

opgewekt, hoeveel er wordt verbruikt en wat de 

actuele status van de batterij is. 

 

 

 

Financiering en subsidies 
Bij zakelijke installaties hoeft de financiering geen 

probleem te zijn. Wij werken samen met 

professionele investeerders, die graag investeren in 

opslagsystemen om de waarde ervan te verzilveren. 

Denk hierbij niet alleen aan banken, maar ook aan  

participatiemaatschappijen of regionale ont-

wikkelingsmaatschappijen. Zelfs Crowdfunding 

behoort tot de mogelijkheden. Dit betekent dat het 

eigenaarschap van de batterij bij een derde partij 

komt te liggen, inclusief de exploitatierisico’s!  

 

Mocht de business case niet uitkomen, dan hebben 

we altijd nog goede contacten binnen de 

subsidiewereld. Voor innovatieve opslagprojecten 

loont het om de mogelijkheden hiervoor in kaart te 

brengen. 
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Contact 
Wij kijken er naar uit u van dienst te zijn met uw 

opslagproject. Contact opnemen kan via de 

gegevens hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

 

Email:  info@StoredEnergy.nl 

 

Telefoon:  010-307 4685 

 

Website:  www.StoredEnergy.nl 
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