Zakelijke zonne-energie
Wekt u al zelf uw energie op?
vattenfall.nl/zonnepanelen-grootverbruik

De voordelen van onze zonne-energie oplossingen

We regelen uw subsidieaanvraag, de
installatie, uw terugleveringsovereenkomst, het beheer en onderhoud

We zorgen voor de oplossing die bij
u past. Of u nu wilt kopen, leasen
of alleen ruimte beschikbaar stelt

Met zonnepanelen bent u zelfvoorzienend
en kunt u uw energie delen. Bovendien
draagt u zo bij aan de energietransitie

Onze zakelijke zonnepanelen oplossingen
Koop

Lease (operationeel)

Dak- of grondhuur

Financiering

U wilt zelf investeren

U wilt niet zelf investeren

U wilt niet zelf investeren

Verbruik/opwerk

Op één locatie

Op één locatie

Verbruik op een aparte
aansluiting eventueel in
combinatie met PPA*

Eigenaar

U

Vattenfall

Vattenfall

SDE+subsidie

Op uw naam of Vattenfall

Op uw naam of Vattenfall

Op naam van Vattenfall

Looptijd

N.v.t.

maximaal 15 jaar

20-30 jaar

Onderhoud & monitoring

Optioneel

Inbegrepen

Vattenfall

Voordeel

Zonnepanelen in
eigen beheer

Besparing van de zon hoeft niet
voorgefinancieerd te worden

Uw ruimte genereert
inkomsten voor u

Vanaf

SDE+: ≥ 15 kWp

500 kWp

500 kWp vanwege
kosten netaansluiting

Eén van de grootste baksteenfabrikanten van Europa verduurzaamt
Baksteenfabrikant Vandersanden Group heeft 15.000 zonnepanelen geplaatst verdeeld over de verschillende productielocaties.
Daarmee wordt bijna 25% van het totale energieverbruik verduurzaamd. Benieuwd hoe de installatie is verlopen en wilt u
meer weten over de wijze waarop zij de financiering rond hebben gekregen? → Bekijk dan nu de video!

In 6 stappen zonnepanelen
1. U laat ons weten dat u interesse heeft
2. We komen langs om uw situatie te bekijken, kijken
samen welke optie het beste bij uw bedrijf past
en doen u een voorstel
3.	Met uw instemming vragen wij SDE+ subsidie aan

4.	
Na het toekennen van de subsidie doen we een
definitief voorstel
5.	
Na uw akkoord en toekenning van subsidie installeren
wij de zonnepanelen
6. Wij kunnen het onderhoud van de zonnepanelen
voor u verzorgen

Meer informatie? Neem contact op met onze duurzaamheidsexperts • T 088 098 23 15
solarsalesteam@vattenfall.nl • vattenfall.nl/zonnepanelen-zakelijk • vattenfall.nl/markt-expertise-desk

