
Beslisboom zonne-energie voor eigenaar van dak* 
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             Nee  Ja, deels  Ja  Ja    Nee  Ja,  deels Ja                     Ja 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Uitleg kleuren: 

 

 Uitleg begrippen en toelichting : 

 

    

 Neem contact op met  

 één van deze partijen 

  

Klein- of grootverbruikersaansluiting? 

Klein ≦ 3 x 80 A Groot > 3 x 80 A 

Wil je voor je eigen bedrijf 

(of gebruiker) opwekken? 

Wil je voor je eigen bedrijf 

(of gebruiker) opwekken? 

Zelf investeren?**  

Collectief 

zonnestroomdak 

voor de buurt 

met gratis eigen 

panelen 

Grotere aansluit- 

ing (> 3 x 80A) 

realiseren en 

SDE+ aanvragen 

via ZoB -> zie 

schema rechts 

Met fiscale 

regeling EIA, 

MIA en/of 

VAMIL (bedrijf) 

en/of met 

salderings- 

regeling 

(particulier).  

Collectief zonne-

stroomdak  voor 

de buurt met 

gratis panelen en 

zelf investeren in 

méér 

Collectief 

zonnestroomdak 

voor de buurt met 

opstalvergoeding 

Zelf investeren?**  

Zonnestroomdak 

met SDE+. Bedrijf 

verhuurt het dak 

aan Waarder- 

polder Project BV, 

levert stroom en 

gebruikt deze zelf 

Zonnestroomdak 

met SDE+. Bedrijf 

wordt mede-

eigenaar (80% VV 

+ 20% EV) van 

Project BV, levert 

stroom en 

gebruikt deze zelf  

Eigen zonne- 

Stroomdak met 

SDE+ en 100% EV  

Combinatie eigen 

zonnestroomdak 

met SDE+ en een 

collectief zonne- 

stroomdak met 

opstal-vergoeding 

Kennemer Energie  

(PCR =postcoderoosregeling) 

Parkmanagement Waarderpolder 

(ZoB = Zon op Bedrijfsdaken) 

Markt / Installatiebedrijf 

3 x 80 A(mpère) = de aansluitwaarde: maximaal toegelaten stroomsterkte 

SDE+ = Stimulering Duurzame Energie: subsidie voor gebouweigenaar voor elke opgewekte kWh via 

zonne-energie. Dekt het verschil tussen de zonnestroomprijs en marktprijs. 

EIA, MIA, VAMIL = Voor toelichting fiscale regelingen, zie: www.rvo.nl 

*   = ZoB is voor bedrijfsdaken van minimaal 500m2 omvang, PCR is voor bedrijfsdaken van minimaal 

300 m2 omvang (kan via verschillende, kleine daken tegelijk) 

** = Voor beide collectieve concepten (ZoB en PCR) geldt dat na 15 jaren de gebouweigenaren 

eigenaar worden van de zonnepanelen op het dak 

Collectief zonne-

stroomdak  voor 

de buurt met 

gratis panelen en 

zelf investeren in 

méér 


