ZONNEPANELEN
VOOR
PARTICULIEREN
Financiële regelingen

Samen met de Bergense samenleving gaan we voor een energieonafhankelijke gemeente in 2030.
Dit doen we door duurzame energie op te wekken en energie te besparen.

Als particulier kun je geen subsidie ontvangen voor de aanschaf van zonnepanelen.
Er zijn echter wel andere financiële regelingen waarmee de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker kan worden. Zo kun je bijvoorbeeld de btw op de aanschaf
van jouw panelen terugvragen, gebruikmaken van de stimuleringsregeling van
Provincie Limburg én nog gebruikmaken van de salderingsregeling.
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