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Ik ga het uitbesteden
(Klik hier voor meer mogelijkheden!)

Salderen voor kleinverbruikers 
(aansluiting max 3x80A)  

Fiscale voordelen 
voor rechtspersonen

SDE++ subsidie
voor grootverbruikers 

Ik ga het zelf regelen

ZON OP UW DAK? 
Bekijk uw mogelijkheden en 
doorloop hier de stappen! Biedt uw dak een haalbare 

business case? Doe een 1ste 
dakscan om het zonne-
energiepotentieel te 
bepalen! Klik hier! 

Is mijn dak technisch geschikt? Een 
technische keuring van het dak kan 
nodig zijn, bijv. wanneer het een lichte 
constructie betreft of er al veel 
belasting op het dak is geplaatst.

GEFELICITEERD! 
Uw dak biedt veel potentieel voor een 
zonne-energiesysteem. Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor de  
realisatie van een zonne-energie
systeem op uw bedrijfsdak. Mét en 
zónder eigen middelen! Ook zijn er  
verschillnde subsidies die u 
behulpzaam kunnen zijn.

Is uw bedrijfsdak uw eigendom?

Extra rendement én een groene uitstraling voor 
uw bedrijf? En bijdragen aan de verduurzaming 
van uw regio? Dat kan met zonne-energie op uw 
bedrijfsdak! Klik hier voor meer tips en subsidies.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-hoe-geschikt-is-je-dak/
https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/


JaJa

Is uw investerings-horizon 
voor het pand >15 jaar? 
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Er zijn bedrijven die op commerciële basis 
zonne-energie produceren en die op zoek zijn 
naar locaties om zonnepanelen te plaatsen. Als 
uw dak interessant is voor zo’n bedrijf, kunt u 
uw dak onder voorwaarden beschikbaar stellen 
om zonne-energie te produceren. Via internet 
kunt u dergelijke bedrijven vinden en 
benaderen. Dakverhuur wordt makkelijker 
rendabel bij een groter pv systeem. Kijk daarom 
ook naar mogelijkheden om meerdere bij 
elkaar gelegen (dak)oppervlakten te 
combineren tot één groter pv systeem. De 
Nederlandse Vereniging van Banken heeft een 
model-opstalrecht met toelichting opgesteld. 
Hierin staan de afspraken tussen de eigenaar 
van het gebouw en de eigenaar van de 
zonnepanelen.

Dit is een bijzondere situatie van het verhuren van uw dak: 
u verhuurt uw dak aan een energiecoöperatie, bestaande 
uit leden uit de buurt (waaronder wellicht u zelf ). 
Deelname aan een energiecoöperatie levert voor 
kleinverbruikers. die binnen een bepaalde afstand van de 
opweklocatie gevestigd zijn (binnen de 'postcoderoos' 
van de nieuwe SCE regeling), een verhoogd subsidietarief 
op. U kunt als ondernemer (onder voorwaarden) ook aan 
de coöperatie deelnemen. De coöperatie brengt de 
zonnepanelen aan en beheert ze en deelt de opbrengst. 
Er is veel ervaring met het opzetten en exploiteren van 
dergelijk coöperaties. Er zijn organisaties (commercieel 
en ideëel) die daarbij ondersteunen. Voor meer 
informatie klik hier (postcoderoosregeling) en 
klik hier (hier opgewekt) en klik hier (RVO)  
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Nee 
(Klik hier voor meer mogelijkheden!)

Home

Andere opties? 
Klik hier!

https://www.postcoderoosregeling.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/SCE
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/lokale-duurzame-energie-initiatieven
https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/


Er zijn ook andere mogelijkheden 
om te verduurzamen. 

Gebruik van 
LED verlichting

Piekmomenten in energieverbruik 
terug brengen. Peak shaving!

Deelname energie 
coöperatie elders

Investeer in groene 
energie Isolatie en hoog 

rendementsglas

Home

Andere duurzame oplossingen 
nodig? Klik hier voor meer ideeën! 

https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/


BELEMMERINGEN BATTLE 
Zonnepanelen op uw dak is niet altijd even 
eenvoudig. U kunt als ondernemer tegen zaken 
aanlopen, waardoor het installeren van 
zonnepanelen in eerste instantie geen goede 
optie lijkt. Hier gaan wij in op voorkomende 
belemmeringen en oplossingsrichtingen. 

IK BEN NIET DE EIGENAAR.

Benader uw verhuurder! Mogelijk kunt 
u in samenwerking toch een zonne-
energiesysteem op uw dak realiseren! 
Lukt dit niet, klik dan hier voor meer 
opties om te verduurzamen!”

WIE KAN DIT VOOR MIJ INSTALLEREN
?Bij de keuze van een leverancier cq installateur 

spelen verschillende factoren een rol. Kent u een 
tevreden zonne-emergiesysteem bezitter, dan is 
dat een goed aanknopingspunt. Let verder bij de 
leverancier op keurmerken! Een keurmerk is 
geen garantie, maar biedt wel de zekerheid dat 
de installateur weet wat hij doet. Kijk op:
Zonnekeur of InstallQ of KIWA. Verder kan een 
lokaal of regionaal aanwezige installateur 
handig zijn voor eventuele nazorg, service of 
vervolgopdrachten, omdat deze dichter bij u in 
de buurt zit. De branchevereniging Holland 
Solar heeft tevens een uitgebreid ledenbestand 
op haar website: HollandSolar Ook in uw regio 
is er veel ondersteuning voor uw projectidee. 
Kijk daarom zeker even bij het Regionaal 
Energieloket! Kwaliteit wordt betaald, dus 
selecteer vooral niet alleen op prijs! U 
investeert voor langere tijd, dus kwaliteit is 
doorslaggevend.

Er zijn bijvoorbeeld ook lichtgewicht 
zonnepanelen. De Provincie Zuid-Holland stelt 
bovendien een subsidie beschikbaar voor het 
aanpakken van het dak om het geschikt te 
maken voor zonne-energie! Klik hier. 

MIJN DAK IS NIET STERK GENOEG.

Er zijn ook andere mogelijkheden om toch 
een zonnestroom voor uw bedrijf te 
realiseren.  Denk aan een andere plek; een 
carport met zonnepanelen op uw 
parkeerplaats bijv. Of wordt lid van een 
energiecoöperatie en participeer in 
duurzame energieprojecten in de buurt 
of elders.

HET KAN ECHT NIET OP MIJN D
A

K
.

Kan uw eigen verzekeraar geen haalbare oplossing 
bieden? Er zijn gespecialiseerde zonne-energie 
verzekeraars. Denk niet alleen aan een opstal-
verzekering, maar vooral ook aan een goede 
dekking voor productieverlies door storing of 
ongeval.

MIJN VERZEKERAAR DOET MOEILIJK
!

HOE FINANCIER IK DIT?

Er zijn diverse subsidies om uw 
�nanciële plaatje rond te krijgen Klik 
hier. Ook hebben de meeste banken 
al ervaring met de �nanciering van 
zonne-energieprojecten.

IK KAN NU NIET ZELF INVESTEREN.

U kunt nu zelf niet investeren maar beschikt wel 
over een bruikbaar dak? Biedt uw dak aan aan een 
energiecoöperatie op het bedrijventerrein of in 
de buurt. Neem contact op met het 
parkmanagement of de 
Omgevingsdienst; zij kunnen 
u wellicht helpen.

Home

www.zonnekeur.nl
https://installq.nl/
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-k11008-installatie-van-zonne-energie-systemen/
https://hollandsolar.nl/home
https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/
https://www.zuid-holland.nl/@26476/zonnig-zuid-holland-subsidie/
https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/


Uw dak is geschikt voor zonnepanelen en u 
hebt besloten om het zelf te gaan regelen. Hier 
leggen we u de subsidiemogelijkheden voor die 
u kunt benutten. €€

€
€Het Rijk geeft subsidie voor de opwekking van

duurzame energie, waaronder het aanleggen van
zonnepaneel-installaties van klein tot groot. Voor 

meer informatie over de subsidies van RVO. 
Klik hier!
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Voor kleinverbruikers 

Voor grootverbruikers 

Voor rechtspersonen

Het Rijk geeft de SDE++ subsidie voor de 
opgewekte zonnestroom van zonnepaneel-
installaties van meer dan 15 kW op grootverbruiks-
aansluitingen. De SDE++ vergoedt het verschil 
tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en 
de opbrengst van grijze energie. De subsidie 
wordt over een periode van 15 jaar uitbetaald en 
wordt jaarlijks aan de prijs van “grijze” energie 
aangepast. Voor meer informatie klik hier!

SDE ++ SUBSIDIE

De ISDE subsidie dient als investeringssteun. 
Om in aanmerking te komen voor de ISDE 
bijdrage voor investeringen in zonnepanelen-
installaties geldt dat aanvragers aan de volgende 
vooraarden moeten voldoen:
•  De zonnepanelen hebben een gezamenlijk 

vermogen van minimaal 15 kWp en maximaal 
100 kWp.

•  De installatie wordt aangesloten op een 
kleinverbruikersaansluiting, met een totale 
doorlaatwaarde van maximaal 3 x 80 Ampère.

•  De panelen worden niet geïnstalleerd op een 
nieuwbouwpand waarvoor de 
omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 
juni 2018.

•  In het jaar voorafgaand aan de subsidie-
aanvraag werd op deze kleinverbruiker-
saansluiting ten minste 50.000 kWh verbruikt.

ISDE SUBSIDIE
Bij salderen betaalt u alleen voor het aantal kWh dat 
u in een jaar meer gebruikt dan u opwekt. Aan het 
net geleverde elektriciteit wordt tegen een gelijk 
tarief (inclusief belastingen) verrekend met 
elektriciteit die u van uw leverancier afneemt. 
Saldering loopt via uw energieleverancier. Dit 
geldt alleen voor kleinverbruikers. Naar 
verwachting blijft de salderingsregeling nog 
maar een paar jaar bestaan. Voor meer 
informatie klik hier (RVO)en klik hier 
(consumentenbond)

SALDEREN

FISCALE MAATREGELEN

Fiscale maatregelen: er zijn meerdere 
aantrekkelijke �scale 
stimuleringsmaatregelen. Denk aan 
EIA, VAMIL, MIA etc. Vraag uw 
belastingadviseur naar de de 
mogelijkheden! 

Home

Meer en andere 
subsidie-opties? 
Klik hier!

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter2=5803&filter3=31319&filter5=3400
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/zon-sde
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/lokale-duurzame-energie-initiatieven/themas/financieren-lokale-energie-initiatieven
https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/salderen-en-terugleververgoeding-zonnepanelen#no1
https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/

