Zonnepanelen op uw dak..
Zonder veel uitzoekwerk?
+ 7%
Een gemiddeld zonproject
levert meer dan 7%
rendement op

8 Jaar
Een gemiddeld zonproject
verdient zichzelf terug
binnen 8 jaar

EPC-Eis
De toepassing van
zonnepanelen verlaagt de
EPC waarde van uw pand

02

Wellicht heeft u al eens overwogen zonnepanelen te plaatsen op uw
bedrijfsdak. Om de bedrijfsvoering te verduurzamen 04
en te besparen op de
energiekosten. De gemeente Utrechtse Heuvelrug draagt graag bij aan uw
2019 door kosteloos de mogelijkheden voor uw pand in kaart te
voornemens
06
brengen. U kan tevens subsidieaanvragen via deze dienstverlening. U wordt
hiervoor ondersteund door experts van onafhankelijk adviesbureau Soft Energy

08
Voordat u zonnepanlen kan plaatsen zijn er een aantal zaken die uitgewerkt
moeten worden. Is bijvoorbeeld uw dak constructief geschikt, past de
10
installatie in de onderhoudsplanning, heeft het invloed op uw
opstalverzekering en moet u wellicht een nieuw contract afsluiten met de
pandeigenaar of andere huurders?
12
Om u veel uitzoekwerk te besparen kan u via de 18
gemeente kosteloos
geadviseerd worden door Soft Energy. Zij begeleiden al 10 jaar zonprojecten
van alle soorten en maten. Als u zich aanmeld ontvangt u een Quickscan
24het beste past, wat
waarin kort beschreven staat welk systeem op uw locatie
de verwachte businesscase is en welke vooronderzoeken benodigd zijn voor
u over kan tot realisatie. In het begeleidende gesprek stelt de adviseur op
30
basis van uw wensen een planning op. Indien toepasbaar vraagt Soft Energy
de SDE+ Subsidie aan.

Waarom nu investeren
in zonne-energie?
Maak gebruik van gunstige subsidies
De huidige subsidieregelingen zijn nu nog gunstig, maar worden
steeds verder afgebouwd. Met de huidige regelingen is een
terugverdientijd van 6 tot 8 jaar in de meeste gevallen haalbaar.

Verhoog de waarde van uw pand
Zonnepanelen verbeteren het energielabel van uw pand.
Duurzaam vastgoed wordt steeds meer nadrukkelijk gevraagd en
in de toekomst wellicht een vereiste.

Een duurzame investering
Een zonnesysteem zal zeker 25 jaar energie voor u produceren, dit
betekend dat u blijft besparen lang na de terugverdientijd
89 %

Loop voor op steeds strenger wordende regelgeving
82 %

Regelgeving voor de duurzaamheid van bedrijfspanden wordt
steeds strenger. Als u nu kiest voor zonnepanelen loopt u voor op
de steeds strenger wordende regelgeving

Direct aanmelden voor gratis ondersteuning?
aanmelden.softenergy.nl/heuvelrug

