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Een zonnige investering 
 
informatiebron 1 koers aandeel SolProducts nv       
 

 
 
 
informatiebron 2 uit de consumentengids 
 
Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in wattpiek (Wp). Dat is 
het (maximale) piekvermogen dat het zonnepaneel opwekt. 
In Nederland geldt de regel: de jaaropbrengst van een zonnepaneel in 
kilowattuur (kWh) bedraagt 90% van het vermogen van het systeem in 
wattpiek. 
 
 
 

Produceren zonder afval 
 
informatiebron 3 indexcijfers loonkosten en omvang productie HAL 
 
jaar loonkosten omvang productie 
2015 100 100 
2016 102 101,5 
2017 104 102 
2018 105 … 
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Gelijk loon 
 
informatiebron 4 werknemers in Nederland, werkzaam via  
 uitzendbureaus uit andere EU-landen in % 
 
nationaliteit aandeel 
Duits 31% 
Pools 15% 
Frans 5% 
Belgisch 18% 
Slowaaks 6% 
overig 25% 

 
 

Loonstrook 
 
informatiebron 5 loonstrook J. Tichelaar 
 
Dhr. J. Tichelaar 
Johan Cruyffplein 14 
9987 XP Zwaandam 

bedrijf: Molenaar bv 
geboortedatum: 20-03-1978 
periode: augustus 2017 
IBAN: NL99TOBA123456789 

 
…(1)... (besteedbaar / bruto- / netto-) loon: € 4.500 
 
inhoudingen: 
loonheffing € 1.650 
pensioenafdracht €    350 
 
…(2)... (bruto- / netto- / reëel) loon: € 2.500 
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Vof Storm 
 
informatiebron 6 financiële gegevens van vof Storm 
 

omzet gemiddelde 
verkoopprijs per 
artikel 

verkoop CG’s door vof Storm  € 1.998.000 € 2.220 
totale verkoop CG’s in Nederland € 3.120.000 € 2.600 

 
 

Indiase boer 
 
informatiebron 7 gegevens India in 2017 
 
nationaal inkomen $ 2.264,04 miljard 
aantal inwoners 1.324 miljoen 
aandeel landbouw in nationaal inkomen 15% 
aandeel bevolking werkzaam in de landbouw 50% 
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