
ZONDER MOEITE

ZONNEPANELEN

VOOR

SOESTERS

BEDRIJFSDAK
JOUWOP

Soester Energie legt
zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Je kiest zelf of je wel of niet
investeert in de zonnepanelen.

Deze lokale en duurzame
stroom wordt afgenomen door
bewoners in gemeente Soest.

DUURZAME VAN JOUW DAK?
ENERGIE

We ONTZORGEN door
het controleren van de
dakconstructie, de juiste
verzekeringen en het
aanvragen van subsidie.

Je bepaalt zelf of je
investeert of niet. 

Soester Energie
bepaalt hoeveel
zonnepanelen
interessant zijn op
het betreffende dak.

We maken een
afspraak over de
vergoeding voor het
gebruik van het dak.
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Moeiteloos panelen op het dak. De coöperatie regelt het
Vergoeding per paneel per jaar
Je wordt eigenaar van de panelen na bv 16 jaar
Zelf investeren als je wilt
Gratis reclame; jouw bedrijf wint naamsbekendheid
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GEINTERESSEERD? SOESTERENERGIE@GMAIL.COM



Heb je een groot dak, maar niet de mogelijkheid (of
wens) om hier zelf zonnepanelen op te plaatsen? De

Soester Energiecoöperatie is op zoek naar daken
voor het plaatsen van zonnepanelen. Met deze

collectieve systemen wordt voor de leden van de
coöperatie eigen, lokale energie opgewekt. 

 

Als jouw dak beschikbaar wordt gemaakt voor een
collectief, kun je een deel van de installatie voor eigen

gebruik afnemen. Een interessante manier om uw bedrijf
te verduurzamen en een bijdrage te leveren aan een

schoner Soest. Dat verbetert ook jouw positie op
bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder, die gebruikt wordt

voor aanbestedingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om
het deel van de installatie dat door het zonnecollectief

wordt gebruikt na bv 16 jaar over te nemen. Zo’n
installatie gaat dan nog zeker 10 jaar mee en levert direct

een bijdrage aan de waarde van jouw bedrijf. 

DUURZAME VAN JOUW DAK?
ENERGIE

WAT LEVERT JOUW DAK OP?

Voor de plaatsing van onze collectieve systemen werken
we met de subsidieregeling collectieve energieopwekking

(SCE), speciaal bedoeld voor energie coöperaties. We
krijgen hiermee voor 15 jaar een vaste prijs voor de

geproduceerde stroom. Leden uit de buurt kunnen al
deelnemen vanaf 75 euro per paneel, met een geschat
jaarlijks rendement van tussen de 5 en 8 % per jaar. De

coöperatie regelt alles; de voorbereidingen, de plaatsing,
het beheer en onderhoud gedurende de looptijd en de

afspraken met jou als dakeigenaar (één aanspreekpunt).  

HOE WERKT PROJECT?
HET
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