
Traject Zonnepanelen



Welke producten bieden we aan?

Gefinancierd Klant investeert zelf

Wij realiseren, financieren en 
exploiteren het zonnestroom-
systeem. We sluiten een 16 
jarig operational lease contract 
met de klant. De zonnestroom 
wordt geleverd aan de klant.

Wij huren 16 jaar lang het dak 
van de klant. Wij realiseren, 
financieren en exploiteren het 
zonnestroomsysteem. De 
stroom wordt geleverd aan het 
openbare net. De klant wordt 
volledig ontzorgd

Wij adviseren de klant bij de 
ontwikkeling en realisatie van 
het zonnestroomsysteem. 
We leveren de SDE+ subsidie, 
projectplan, business case, 
tendering, bouwmanagement, 
technische due dilligence, etc.

- Klant wil energieverbruik 
verduurzamen

- Klant wil energiekosten 
verlagen

- Klant investeert geld en 
tijd liever in de core-
business van het bedrijf

- Klant wil geld verdienen 
aan zijn dak

- Klant wil een zonnne-
stroomsysteem vanwege 
de duurzame uitstraling

- Klant investeert geld en 
tijd liever in de core-
business van het bedrijf

- Klant wil zelf investeren
- Klant wil beperkte tijd 

kwijt zijn
- Klant wil ontzorgd worden 

bij de realisatie van zijn 
zonnestroomsysteem

Operational Lease Huur Dak Advies
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Productsheet: SDE+ subsidie aanvraag

Invullen van het 
gegevensformulier 

en tekenen 
machtiging

Invullen 
formulieren

Binnen 48u nemen 
we contact met u 

op om de aanvraag 
door te spreken

Telefonisch 
contact

We stellen alle 
stukken op voor de 
subsidieaanvraag 

Opstellen 
documentatie

Maart’20

Quick Scan

We leveren een 
Quick Scan op met 

daarin de 
mogelijkheden van 
zonnepanelen op 

uw dak

We doen de 
subsidieaanvraag 

voor u

Subsidieaanvraag Terugkoppeling

Juni’20

De overheid houdt 
een termijn van 13 

weken aan 
waarbinnen ze 
terugkoppeling 

geeft op de 
aanvraag

- Zonder SDE+ subsidie is een zonnestroomsysteem 

onrendabel

- Van 17 maart tot en met 2 april kan er SDE+ subsidie 

worden aangevraagd

- Looptijd van de subsidie is 16 jaar

- Voor iedere opgewekte kWh krijgt men subsidie

- Er is geen realisatieplicht

- De subsidie loopt al jaren sterk terug

Hoe werkt de SDE+ aanvraag? Voor welke klant?

>1.500 m2 dak

Grootverbruik-
aansluiting

Besparen energie-
kosten

Ontzorging

Wat zijn de volgende stappen?



Productsheet: Huur dak

Maart’20 Jul ‘20 Sept’21 Nov’21

Aanleveren van  
Quick Scan, 

opstellen 
documentatie, 

subsidieaanvraag

Subsidieaanvraag

Controle 
dakconstructie, 

check elektrische 
installatie en 

technisch ontwerp 
zonnestroom-

systeem

Technisch 
ontwerp

Definitief akkoord 
op het huurbedrag

Commercieel 
akkoord

Jan’21

Overige rand-
voorwaarden

Voldoende 
teruglever-

capaciteit en 
verzekeraar 
akkoord met 

plaatsing panelen

Huurovereenkomst 
en Recht van 

Opstal akkoord

Juridisch 
akkoord

Start 
Realisatie

April’21

Start van de bouw

- Huurcontact 16 jaar

- Het systeem wordt gerealiseerd en gefinancierd

- Het vastgoed wordt verduurzaamd zonder dat de 

klant hoeft te investeren

- De zonnestroom wordt verkocht aan een 3e partij

- De klant kan de zonnestroom/ GVO’s terugkopen

- Klant wordt kosteloos eigenaar na contractperiode

Hoe werkt het verhuren van een dak? Voor welke klant?

>1.500 m2 dak/ 
500 panelen

Grootverbruik-
aansluiting

Niet investeren Ontzorging

Wat zijn de volgende stappen?



Productsheet: Green Marketing

• Een zonnestroomsysteem plaatsen op een dak is een fantastische stap richting een duurzame toekomst. Het is 

echter beperkt zichtbaar voor de stakeholders van het bedrijf. 

• Om de zichtbaarheid van het systeem te vergroten kunnen we de volgende zaken realiseren:

Wat zit er in het green marketing pakket?

Videocontent
Dummy 

opstelling Beeldscherm Carport Participatie

dronebeelden van 
de installatie, 
welke gedeeld 

kan worden via de 
eigen kanalen

1 paneel op 
onderconstructie, 

te plaatsen in 
bijvoorbeeld uw 
lobby/ontvangst-

ruimte

met de actuele 
prestaties van het 

systeem

Wordt geplaatst 
met een 

elektrische 
laadpaal incl. 

tekst: ‘hier laadt u 
uw auto op met 
zonnestroom’

Middels een 
crowdfunding kunt 

u eenvoudig de 
lokale bevolking 

laten participeren 
in het project. Dit 

genereert positieve 
publiciteit

Basis pakket* Carport Participatie

* Standaard in onze aanbieding


