Stichting Energieke Regio

Onafhankelijk
advies over
zonnepanelen
Vraag op 18 maart vrijblijvend de aantrekkelijke SDEsubsidie aan! Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

Wat is SDE-subsidie?
Voor vrijwel alle organisaties is een investering in zonnepanelen een ‘eenmalige oefening’. Wellicht wordt u
regelmatig benaderd door installateurs of organisaties die willen investeren in zonnepanelen op uw dak. Vaak valt
dan ook de term ‘SDE-subsidie’, maar wat is dat? SDE-subsidie is een overheidssubsidie, die 15-16 jaar lang de door
u opgewekte stroom subsidieert, zodat u met een stabiele positieve kasstroom een aantrekkelijk rendement maakt.

Voor wie is de SDE-subsidie aantrekkelijk?
De subsidieregeling richt zich op particulieren, maatschappelijke organisaties en bedrijven met een (toekomstige)
grootverbruikaansluiting (zwaarder dan 3 x 80 Ampère afgezekerd) en met ruimte op hun dak voor minimaal ca. 50
zonnepanelen (minimaal 85 m2). Ten tijde van de aanvraag hoeft u nog geen grootverbruikaansluiting te hebben.

Waarom onafhankelijk advies over zonnepanelen?
Zonnepanelen zijn met SDE-subsidie in het algemeen goed financierbaar en daarom voor vrijwel iedereen
interessant. Het is dus aantrekkelijk om uw kansen op zijn minst te verkennen! De kortste weg naar inzicht in de
kansen die zonnepanelen u bieden is via onafhankelijk advies. Energieke Regio kan dat voor u verzorgen. Wij
kennen de regels, de techniek, de markt en de financieringsmogelijkheden. We rekenen het niet mooier voor dan
het is. En wij denken volledig vanuit uw belang. Dat is de kracht van onafhankelijk advies!

Wat kunnen we voor u doen en wat kost dat?
Het adviestraject bestaat uit onderstaande stappen. U bepaalt zelf welke u aan ons opdraagt (prijzen zijn excl. btw).

•

Aanvragen van SDE-subsidie voor uw grootverbruikaansluiting

€200 (€600 voor grote installaties)

•

Inventarisatie- en adviesgesprek op uw locatie

ca. €300

•

Maatwerk businesscase voor uw zonnepanelen

€400-550

•

Aanbesteden van uw installatie, met maatwerk programma van eisen

ca. 1-2% van de investering

•

Begeleiden van de uitvoering

maatwerk

Installaties die via Energieke Regio worden gerealiseerd zijn van hoogwaardige kwaliteit, tegen scherpe prijzen, met
uitstekende garanties. Wij accepteren nooit provisies van zonnepaneleninstallateurs en andere belanghebbenden!

Over Energieke Regio
Stichting Energieke Regio is een organisatie zonder winstoogmerk, die is opgericht om bedrijven en
maatschappelijke organisaties via onafhankelijk advies te helpen met het verduurzamen van hun gebouwen. De
stichting werkt daarbij samen met o.a. de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijvenkringen en Rabobanken.
Het motto van Stichting Energieke Regio luidt: ‘wij helpen u graag te verdienen aan duurzaamheid’.

Wilt u meer weten?
Stel uw vragen over zonnepanelenadvies via zonadvies@energiekeregio.nl of kijk op www.energiekeregio.nl.

