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Wij maken uw energieambities waar!

Verduurzaming middels zonnepanelen
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missie en doel

Onze missie:
Klanten ontzorgen en leveren van energiebesparing

Ons doel:
• Kostenverlaging
• Comfort verbetering
• Waardestijging gebouw
• CO2 reductie
• Ontzorging
• Lagere TCO



4

motivaties duurzame energie

Financieel

Technisch

Energie 
management

Mens en 
mileu

Wet en 
regelgeving
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toegevoegde waarde integraal proces
Totaalconcept 
ontwerp tot 
afrekening

Samenhang en 
integraal belang

Vanuit Visie en 
ambitie 

geredeneerd

Lage Total Cost 
of Ownership

Resultaatgerichte 
samenwerking

Partnership

Flexibiliteit door 
één 

aanspreekpunt
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de weg van verduurzaming
• Concept initiatie; Afstemming ambities, doelstellingen en afspraken

• Concept ontwikkeling; Ontwikkeling van concept op basis van gesprekken 

en inventarisatie ofwel kansen en mogelijkheden inzichtelijk maken

• Contractvorming; Voldoende draagvlak creëren, samenwerking en 

prestatieovereenkomst (financieringsconstructie)

• Ontwerp; Conceptuitwerking ontwerp en blijven zoeken naar het verlagen 

Total Cost of Ownership

• Uitvoering; Realisatiefase, in samenwerkingsverband conceptrealisatie en 

integraal proces bepalen en uitvoeren

• Exploitatie; Resultaatgericht beheer, onderhoud en samenwerken
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PV projecten
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PV projecten
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het zon-pv energiesysteem

• Hardware; panelen, inverters, optimizers en onderconstructie

• Elektriciteitsproductie voor gebouw en omgeving

• Betrouwbare leverzekerheid; geen uitval van de energielevering naar het gebouw

• Kwalitatief hoogwaardig systeem lange product- en vermogensgarantie

• Volledig turn-key werkend opgeleverd

• Groene uitstraling en hoge reductie CO2

• Verrekening energie via eigen aansluiting of middels MLOEA regeling
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op te leveren diensten en producten

• Ontwerp van de gehele PV-installatie afgestemd op wensen en eisen

• Verzorging van het totale subsidietraject van aanvraag tot afhandeling

• Financieel exploitatiemodel met alle componenten

• All-in management inclusief onderhoud o.b.v. energiebesparingsgarantie

• Sturing op kwaliteit, service, TCO en IRR 

• Levering middels SDE+ bij GZ (of saldering bij MKB en KV aansluitingen)

• Verzekering van het gehele systeem gedurende de exploitatieperiode

• Varianten koop, lease of dakhuur
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subsidie SDE+

• SDE+ = Stimulering Duurzame Energieproductie (exploitatiesubsidie voor de 

onrendabele top t.o.v. conventionele elektriciteit)

• Subsidie gekoppeld aan opgesteld vermogen en bijbehorende productie

• SDE subsidieaanvraag 2x per jaar (voorjaarsronde en najaarsronde)

• Looptijd beschikking 15 + 1 jaar

• Hoogte subsidie: 10,1 ct - 4,1 ct = 6,0 ct per kWh

• Beschikking niet zeker door beperkt budget overheid voor subsidies

• Jaarlijkse registratie productie



12

wat levert dit voor u op?
1) Direct eigenverbruik

Een gedeelte van de opgewekte stroom zal direct zelf worden verbruikt. Dit 

levert de volgende baten op:

o vermeden stroomkosten (piek en dal)

o vermeden betaling energiebelasting

o vermeden transportkosten

o SDE+ subsidie niet-netlevering

2) Levering aan het net

Een gedeelte van de opgewekte stroom zal aan het elektriciteitsnet worden 

geleverd. Dit levert de volgende baten op:

o Vergoeding van de markt voor stroomlevering

o SDE+ subsidie netlevering

o Garanties van oorsprong / duurzaamheidscertificaten
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Met een heldere visie op de toekomst, zijn oplossingen eenvoudig


