
ZONNESTROOM VAN 
EIGEN DAK

klimaatneutraal in 2050
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VERDUURZAMING 

Lagere exploitatielasten
Hogere kwaliteit van het 
bedrijventerrein

  

Samenwerking met o.a.

Rabobank 
Zonnepanelendelen 

Energiebedrijven

ONS TEAM 

8 jaar actief in zonnepanelen 
Bouwt 2 MWp per maand 

3 jaar actief als ontwikkelaar 
95% SDE+ aanvragen toegekend 
    5 MWp in bouw 
100 MWp in ontwikkeling 



? +
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Dat levert 
wat op

VERDUURZAMING 

Aantrekkelijk rendement
Nieuwe inkomstenbron
Lagere exploitatielasten
Hogere kwaliteit van het vastgoed
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Opwekken van 
eigen energie

ZONNEPANELEN

Op uw dak thuis 
Op bedrijven 
Op velden 
 

  

Onze ervaring: 
Aantrekkelijk 
rendement
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5 jaar terugverdiend 
18 jaar verdientijd

OP UW DAK THUIS 
Salderen
Kwaliteit materialen
Kwaliteit bouwer
Samen met de buren

 

  

Geld op de 
bank? Direct 
doen
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Eerder beginnen is 
beter. 

OP UW DAK THUIS 
1. Inventarisatie 
2. Uitvraag van offertes
3. Instructie aannemers 
4. Selectie aannemer 
5. Installeren! 

 

  

Overleg met 
uw buren! 
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OP UW DAK THUIS 
Niet zelf investeren 

Lease-overeenkomst 
Looptijd - Voorwaarden

 

  

Een geschikt 
dak? 
Aanbieding 
vragen

Direct korting op uw 
energierekening



de zonnepanelen zelf 

Aangrenzend aan 
buren een grote 
meidoorn beuk haag 
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ZONNEPANELEN OP BEDRIJVEN

1. Kleinverbruikaansluiting - salderen
Investering verdient zich terug door lagere 
stroomrekening  

2. > 3 x 80 Amp : SDE+ subsidie 
SDE+ subsidie betaalt 16 jaar lang per kWh

Offertes 
opvragen

Subsidie 
aanvragen
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SAMENWERKEN LEVERT WAT OP 
  
● Het hele dak wordt gebruikt 
● Deelname van omwonenden
● Solide en hoog rendement met laag risicoprofiel
● Maar 12 uur tijdsbesteding van u 
● Geen aanvullende kosten 

meer panelen 
mogelijk maken
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WIJ VERZORGEN HET HELE PROJECT 
  
● Wij verzorgen de SDE+ aanvraag, bouw en 

exploitatie. 
● 12 uur tijdsbesteding van uw organisatie
● 9% Rendement met laag risicoprofiel 
● Geen aanvullende kosten

Vaste opzet - 
vaste partners
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Gras onder de panelen, 
begraasd met schapen  11

Toestemming nodig voor de 
SDE+ aanvraag  

AAN DE SLAG
  

● Inventarisatie interesse | Vandaag
● Documentatie aanvraag | Okt
● SDE+ aanvraag | 4 nov
● Inventarisatie daken | mei
● Documentatie gereed | juli
● Start bouw   | aug



NU AAN DE SLAG! 
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Gras onder de panelen, 
begraasd met schapen  13

POSTCODEROOS PROJECT 
Geen geschikte locatie? 

Energie-coöperatie 
Investeer - vrijstelling energiebelasting 
0,977 cent vrijstelling per kWh

Nodig: Een geschikt dak of een geschikt veld  

voor particulier 
en mkb 

10 jaar terugverdiend
15 jaar verdientijd



Een goed zonnepark houdt 
rekening met haar omgeving. 

De kwaliteit van het landschap 
blijft bewaard. 

De kwaliteit van het landschap 
wordt opgebouwd uit 
verschillende schaalniveau’s. 

Het zonnepark zoekt aansluiting 
bij de omgeving door 
maatregelen. 



POSTCODEROOS PROJECT 

Met garantstelling van de gemeente 
Energie-coöperatie 
€ 150,- per jaar teruggaaf aan deelnemers

Zonnestroom altijd goedkoper dan traditioneel  

lage rente is 
kans voor zon! Altijd verdientijd 
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   30%

REKENVOORBEELDEN
Bedrijf 2.000 m2 dak en 90.000 kWh / jaar Huidige 
energielasten zijn € 6.353 / jaar  

Even in verhouding: Niets meedoen kost € 138.000 

Besparing met zonnepanelen en eigen inleg: 
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Voor meer informatie en een afspraak bij u op 
het bedrijf:

 
Charles Smeets

+31650225457
charles@nederlandopgewekt.nl 

mailto:charles@nederlandopgewekt.nl

