Doe mee met uw bedrijfsdak aan Zon Offensief Zeeland
en verduurzaam uw bedrijf zonder investering
Met het Zon Offensief Zeeland bundelt Coöperatie Zeeuwind verschillende daken in
Zeeland tot één grootschalig project. De ondernemer wordt hierin volledig ontzorgd; zo
vragen wij de SDE+ subsidie voor u aan en organiseren we een aantrekkelijke
projectfinanciering. U kunt vervolgens 15 jaar lang zonnestroom afnemen van de
zonnepanelen op uw eigen dak (van minimaal 150 m²) zonder te moeten investeren.
Profiteer van de collectieve projectfinanciering
Verschillende bedrijfsdaken uit Zeeland worden
gebundeld tot 1 groot project. Zo kunnen we
projectfinanciering aantrekken en u een
aantrekkelijke business-case bieden. Zeeuwind richt
hiervoor een speciale BV op.
We gaan uit van het aantrekken van
projectfinanciering van minimaal 1 miljoen euro, wat
overeenkomt met 4.000 zonnepanelen. Bij eerdere
ronden van Zon Offensief Zeeland is dat aantal ruim
behaald.
Is uw dak en elektriciteitsaansluiting geschikt voor SDE+ subsidie?
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van
duurzame energie in Nederland. Om subsidie te ontvangen is er een bedrijfsdak van minimaal
150m² nodig en een grootverbruikaansluiting van minimaal 3 x 100 Ampère. Zeeuwind verzorgt de
aanvraag voor u.
Wat zijn de kosten en wat levert het u op?
Via de project BV wordt projectfinanciering
aangetrokken, waaruit de zonnepalen op uw dak
bekostigd worden. Zo hebben de zonnepanelen geen
effect op uw financiële balans. Eventuele
aanpassingen in uw dakbedekking of dakconstructie
zijn wel voor uw rekening.
De zonnestroom wordt achter de meter bij u
ingevoed. Zo bespaart u (of uw huurder) direct op
uw energiekosten. Wordt er meer zonnestroom
opgewekt dan u nodig heeft? Dan wordt dit
teruggeleverd aan het elektriciteitsnet tegen een
prijs die u met uw of een andere energieleverancier
is afgesproken.
Zeeuwind houdt de installatie goed in de gaten via
haar onderhouds- en beheersysteem. Na 15 jaar gaat het totale systeem om niet over naar u als
dakeigenaar en kunt u nog circa 10 jaar zonnestroom opwekken.

Onderzoek risicoloos wat Zon Offensief Zeeland voor u kan betekenen:
FASE 1: Advies subsidie ronde (winter 2019) en subsidiebeschikking (zomer 2019)
Bent u geïnteresseerd en heeft u een bedrijfsdak van
minimaal 150m2 en een grootverbruikaansluiting? Dan
maakt onze adviseur graag een afspraak met u voor een
adviesgesprek. Als u besluit mee te doen, vult u het
deelnameformulier in. Vervolgens vragen wij in maart
2019 uw deel van de subsidie voor het collectieve project
aan. In juni 2019 weten we of de SDE+ subsidie beschikt
is.
U wordt volledig ontzorgd en aan deze fase zijn geen
kosten voor u verbonden.
FASE 2: Technisch onderzoek, uw business-case en aantrekken financiering (najaar 2019)
Als de subsidie is beschikt wordt er technisch onderzoek uitgevoerd en bepaald welke
zonnepaneelinstallatie het meest geschikt is voor uw
bedrijf. In deze fase wordt het duidelijk of er
investeringen nodig zijn voor uw dakbedek-king of
dakconstructie. Zo weet u precies wat uw opbrengsten en
eventuele kosten zijn.
Is uw persoonlijke business-case niet positief? Dan kunt u
op dit moment besluiten niet door te gaan met het project
en brengen wij geen kosten in rekening. Bij een positieve
business-case verwachten wij dat u meedoet aan het
collectieve project. Wilt u er dan alsnog van afzien, dan
zullen wij de gemaakte kosten in rekening brengen.
FASE 3: Realisatie zonnepaneelinstallatie op uw bedrijfsdak (voorjaar tot zomer 2020)
Ongeveer zes maanden nadat het financiële plaatje helder
is, ligt er op uw dak een prachtige zonnepaneelinstallatie
en gebruikt u duurzame zonnestroom voor uw bedrijfsvoering. De zonnestroom die u niet nodig heeft levert u
aan het elektriciteitsnet, waarvoor uw energieleverancier u
betaald.
Zeeuwind houdt de installatie goed in de gaten via haar
onderhouds- en beheersysteem en geeft u en alle andere
gebruikers inzicht in de productie van de zonnepanelen.
Vanaf het eerste gesprek tot en met het onderhoud
gedurende de totale looptijd wordt u volledig ontzorgd.
Zo kunt u uw aandacht op uw bedrijf richten.
Na 15 jaar gaat de goed onderhouden zonnepaneelinstallatie op uw dak (met een technische
levensduur van 25 jaar) om niet over naar u.
Wilt u ook graag financieel participeren? Dat kan.
Als deelnemer neemt u stroom af van de zonnepanelen op uw dak en is er geen investering in de
zonnepanelen nodig. Wilt u echter graag participeren in het collectieve project dan kan dat. U
bepaalt zelf het bedrag en ontvangt een aantrekkelijk rendement. Onze verwachting is dat dit
rendement circa 5% zal bedragen.
Over de samenwerking van Zeeuwind met ECONNETIC
Coöperatie Zeeuwind wil samen met haar bijna 2.500 leden de maatschappelijke energietransitie in
Zeeland versnellen. Hiertoe werkt zij samen met diverse organisaties, kennisinstituten, overheden
en bedrijven, zoals ECONNETIC. Dit energie-adviesbureau heeft veel ervaring met het opzetten en
financieren van zonnestroomprojecten en staat Zeeuwind en de deelnemers aan Zon Offensief
Zeeland bij als onafhankelijk adviseur.

Wilt u weten wat Zon Offensief Zeeland voor u kan betekenen?
Neemt u dan contact op met Marjan Brandes, telefoon tel. 0118 – 474187 of via
mbrandes@zeeuwind.nl

