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Het Nederlandse bedrijfsleven kampt met forse stijgingen van de energieprijzen. Daarnaast 
worden er vanuit de overheid steeds meer verplichtingen opgelegd aan ondernemers 
m.b.t. duurzaamheid. Hierdoor is zonnestroom voor veel bedrijven al goedkoper dan grijze 
stroom. Bovendien kunnen bedrijven hun investering snel terugverdienen en interessante 
rendementen behalen dankzij subsidies en verschillende fiscale aftrekmogelijkheden.

Sinds 2013 helpen wij bedrijven bij het waarmaken van hun duurzaamheidsambities en bij 
het besparen op de operationele energiekosten door het plaatsen van zonnepanelen en 
LED. Met onze persoonlijke aanpak begeleiden wij u door het gehele traject; van deskun-
dig advies en de kosteloze aanvraag van uw subsidie, tot en met de installatie en onder-
houd. 

Wilt u ook slim besparen?
En wilt u een aantrekkelijk rendement op uw zonnestroom-investering? Neem dan contact 
met ons op en bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Maak kennis met
zakelijk zonnestroom

“Zonne-energie is duurzaam, 
makkelijk en goedkoop”



Zonnestroom loont
voorbeeld verdienmodellen uit de praktijk

Voor de meeste bedrijven is zonnestroom al 
financieel aantrekkelijker dan grijze stroom. 
Is de hoofdaansluiting van uw bedrijf gelijk 
aan of kleiner dan 3x 80A? Dan valt u onder 
kleinverbruik en kunt u tot 45,5% van het in-
vesteringsbedrag rechtstreeks van uw om-
zetbelasting aftrekken en regulair afschrijven 
over 5 jaar. In de praktijk betekent dit dat de 
fiscus tot 95% meebetaalt, afhankelijk van uw 
belastingdruk. 

Bij grootverbruikaansluitingen (groter dan 3 
x 80A) kan de SDE++ subsidie aangevraagd 
worden. Met de SDE++ krijgt u een ge-
garandeerde vergoeding van de overheid 
over uw opgewekte zonnestroom gedurende 
15 jaar. Met deze populaire subsidie kan het 
rendement van het investeringsbedrag  ver-
drievoudigen. Innovi Dak adviseert en ont-
zorgt u graag bij de aanvragen van
subsidies.

Energielabel C
Wist u dat LED verlichting sinds juli 2020 ver-
plicht is in uw bedrijfspand? En wist u dat 
bedrijfsgebouwen vanaf 2023 minimaal ener-
gielabel C dienen te hebben? Energielabel C 
is te behalen via bijvoorbeeld dak- of vloer-
isolatie. Dit zijn vaak dure en ingrijpende reno-
vaties. Gelukkig zet u met zonnestroom i.c.m. 
LED al een flinke stap richting energielabel C! 

Maar wat kost zonnestroom nou concreet?
En hoeveel kunt u besparen en welke
rendementen zijn realistisch? 

Op de volgende pagina’s illustreren wij a.d.h.v. 
twee voorbeelden realistische verdienmodel-
len uit de praktijk.
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Onderstaand praktijkvoorbeeld betreft een moderne uitvaartonderneming met een kleinverbruikaanslui-
ting (c.q. aansluitwaarde t/m 3 x 80A). Dit zakelijk zonnestroomsysteem heeft een vermogen van 60.000 
Wp en kost € 42.000,-. Voor deze kleinverbruikersaansluiting zijn de ISDE- en KIA-subsidies van toepas-
sing.

Via de ISDE-subsidie ontvangt u 12,5 eurocent per geïnstalleerd Wp-vermogen. Voor een zonnestroom-
systeem van bijv. 60 kWp ontvangt u via de ISDE-subsidie € 7.500,- van de overheid. Daarnaast is de 
KIA[1]subsidie ook van toepassing voor een kleinverbruikaansluiting. Met de KIA kunt u tot maximaal 
28% van uw investering in zonnepanelen aftrekken van uw winst. Met de KIA-subsidie bespaart u nog 
een additionele € 1.764,- op uw investering.

Uitvaartcentrum, kleinverbruikaansluiting
Zuid-Limburg

Rekenvoorbeeld I
Kleinverbruikaansluiting (t/m 3 x 80 A) - zonder fi nanciering 

EXPLOITATIE 1ste 5 jaar na 5 jaar
Opbrengst zonnepanelen per jaar excl. BTW 8.202,- 8.202,-
Afschrijvingskosten per jaar 6.547,- 0,-
Totaal per jaar 1.655,- 8.202,-

KENGETALLEN REKENVOORBEELD (bedragen in €)
Investeringsbedrag zonnepanelen (exclusief btw) 42.000,-
Subsidie ISDE Zon of KIA 9.264,-
Netto investering (na aftrek effect fi scale aftrekposten) 32.736,-
Gezamelijke piekvermogen zonnepanelen: 60 kWp
Rendement na afschrijving over 15 jaar: 19,67 %
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In dit realistisch praktijkvoorbeeld zijn de gezamenlijke subsidiebedragen € 9.264,- en de besparing op 
de energiekosten gemiddeld € 8.202,- per jaar. Zonder fi nanciering investeert deze klant € 32.736,- van 
zijn eigen middelen en na 15 jaar is het fi nancieel rendement € 81.944,-. Dit is een netto stijging van ruim 
250% (!).

U kunt bijvoorbeeld ook gebruik maken van een fi nanciering voor het (gehele) investeringsbedrag van
€ 42.000,-. U lost dan € 455,81 per maand af over een periode van 120 maanden. Ook hier heeft u recht 
op de ISDE- en KIA-subsidies met een gezamenlijke waarde van € 9.264,-. Over een periode van 15 jaar 
is uw rendement dan ruim 130%. Kortom zakelijk zonnestroom garandeert een gestage en zekere groei 
van uw vermogen.

Rekenvoorbeeld I
Kleinverbruikaansluiting (t/m 3 x 80 A) - met fi nanciering

EXPLOITATIE jaarlijks
Opbrengst zonnepanelen per jaar excl. BTW 8.202,-
Lease kosten per jaar (looptijd 120 maanden) 5.469,-
Totaal per jaar 2.733,-

KENGETALLEN REKENVOORBEELD (bedragen in €)
Investeringsbedrag zonnepanelen (exclusief btw) 42.000,-
Subsidie ISDE Zon of KIA 9.264,-
Netto investering (na aftrek effect fi scale aftrekposten): 32.736,-
Gezamelijke piekvermogen zonnepanelen: 60 kWp
Rendement na afschrijving over 15 jaar: 17,96 %
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* De voorbeeldberekeningen geven een indicatie, door ondernemingsspecifi eke omstandigheden kunnen uitkomsten afwijken. Er kunnen 
daarom geen rechten worden ontleend aan de berekening. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontvang kosteloos een off erte. 7



Onderstaand praktijkvoorbeeld betreft een bekende supermarkt met grote koel- en vriesafdelingen. Dit 
bedrijfspand heeft een grootverbruikaansluiting (c.q. aansluitwaarde groter dan 3 x 80A) en een toege-
kende SDE++ subsidie. Met de SDE++ krijgt u een gegarandeerde vergoeding van de overheid over uw 
opgewekte zonnestroom gedurende 15 jaar. 

Dit zonnestroomsysteem heeft een totaal vermogen van 225.000 Wp en kost € 135.000,-. Met de SDE++ 
subsidie krijgt u verdeeld over 15 jaar, € 75.266,- van de overheid. Daarnaast bespaart u gemiddeld
€ 15.807,- per jaar op de energiekosten. Dit komt neer op een gemiddeld rendement van 4,6% per jaar 
en na 15 jaar is uw initiële investering uiteindelijk met ruim 230% gestegen.

Supermarkt, grootverbruikaansluiting
Noord-Holland

Rekenvoorbeeld II
Grootverbruikaansluiting (> 3 x 80A) - zonder fi nanciering 

KENGETALLEN REKENVOORBEELD (bedragen in €)
Investeringsbedrag zonnepanelen (exclusief btw) 135.000,-
SDE++ subsidie 75.266,-
Additionele cashfl ow 116.521,-
Gezamelijke piekvermogen zonnepanelen: 225 kWp
Jaarlijks rendement: 4,6%

Cashfl ow

VOORWAARDEN SDE++ ZON
Om in aanmerking te komen voor de SDE++ regeling dient een zonnestroom project aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

• De zonnepanelen installatie dient minimaal een vermogen van 15 kWp te hebben
• De installatie wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80A)
• Is de installatie groter dan 500 kWp, dan dient een haalbaarheidsstudie gedaan te worden
• Omgevingsvergunning bij installaties in veldopstelling, aan gevels of bij een nieuw te bouwen ge-

bouw
• Een project dient na goedkeuring van de subsidieaanvraag binnen 18 maanden gerealiseerd te zijn, 

anders vervalt de subsidietoekenning.
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Wanneer u voor een fi nanciering kiest voor het gehele investeringsbedrag van € 135.000,- dan lost u 
maandelijks € 1.081,- af over een looptijd van 180 maanden. Over deze periode van 15 jaar ontvangt u
€ 48.684,- SDE++ subsidie van de overheid en u bespaart jaarlijks € 13.984,- op de energiekosten. Deze 
fi nanciering levert u een jaarlijks rendement op van 1,9% en additionele cashfl ow van € 30.235,-. Niet 
voor niks is de SDE++ een zeer begeerde subsidie voor zakelijke zonnestroom systemen.

Rekenvoorbeeld II
Grootverbruikaansluiting (> 3 x 80A) - met fi nanciering 

KENGETALLEN REKENVOORBEELD (bedragen in €)
Investeringsbedrag zonnepanelen (exclusief btw) 135.000,-
SDE++ subsidie 48.684,-
Additionele cashfl ow 30.235,-
Gezamelijke piekvermogen zonnepanelen: 225 kWp
Jaarlijks rendement: 1,9%

Cashfl ow

VOORWAARDEN SDE++ ZON
Om in aanmerking te komen voor de SDE++ regeling dient een zonnestroom project aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

• De zonnepanelen installatie dient minimaal een vermogen van 15 kWp te hebben
• De installatie wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80A)
• Is de installatie groter dan 500 kWp, dan dient een haalbaarheidsstudie gedaan te worden
• Omgevingsvergunning bij installaties in veldopstelling, aan gevels of bij een nieuw te bouwen ge-

bouw
• Een project dient na goedkeuring van de subsidieaanvraag binnen 18 maanden gerealiseerd te zijn, 

anders vervalt de subsidietoekenning.
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daarom geen rechten worden ontleend aan de berekening. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontvang kosteloos een off erte. 9



Werkwijze
Innovi Dak helpt bedrijven met hun duurzaam-
heidsambities en het besparen op de energie-
kosten door het plaatsen van zonnepanelen en 
LED-verlichting. Wij ontzorgen u over het gehele 
traject met eerlijk en goed advies en de tech-
nisch hoogwaardige realisatie van uw zonne-
stroomsysteem. 

Door onze integrale aanpak (groothandel, in-
stallatiebedrijf, dakdekkersbedrijf in-één) wordt 
de prijs-kwaliteitverhouding van het gehele so-
lar project van A-tot-Z door Innovi Dak gewaar-
borgd. 

Bij Innovi Dak bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig 
technisch ontwerp. De installaties voldoen aan de eisen van de 

NEN1010:712 en de Scope 12.

Subsidies
Subsidies hebben een significante invloed op de 
uiteindelijke kosten en rendementen van uw zon-
nestroominvestering. Heeft u recht op de SDE++, 
EIA en/of BOSA subsidie? Innovi Dak zoekt het 
voor u uit en draagt zorg voor het gehele subsidie 
aanvraagtraject. 

Engineering
PV-Installaties vragen om uitgebalanceerde engi-
neering waarbij de netcapaciteit maximaal wordt 
benut. Een betrouwbare en ervaren partner is 
hierbij van uiterst belang. Via Innovi Dak bent u 
verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig tech-
nisch ontwerp.

Volledig ontzorgt
werkwijze en procedure bij Innovi Dak

10



Subsidie 
aanvragen

Engineering Procurement Construction Monitoring
& onderhoud

Bij Innovi Dak staat de duurzame groei van uw 
bedrijf centraal. Mocht u vragen of samenwer-
kingsvoorstellen hebben, neem dan vrijblijvend 
contact met ons op voor meer informatie. Laten 
we samenwerken voor een duurzamere toekomst. 

Procurement
Door onze nauwe samenwerking met leveran-
ciers en grootschalige inkoop, kan Innovi Dak 
wereldwijde A-merken van solar-componenten 
tegen zeer scherpe voorwaarden aanbieden. Dit 
geldt zowel voor het installatiemateriaal als voor 
de onderconstructies, omvormers en de zon-
nepanelen. Al onze producten voldoen aan de 
heersende Europese en Nederlands normen. 

Construction
Ons team heeft tientallen jaren ervaring met het 
ontwerpen en installeren van zowel kleine als 
(zeer) grote zonneprojecten. Innovi Dak instal-
leert volgens de eisen van de NEN1010:712, de 
Zonnekeur, installQ en de Scope 12.

Monitoring en onderhoud
Innovi Dak biedt een uitgebreide onderhoudsser-
vice aan om de optimale werking van uw zonne-
stroomsysteem te bewaken. Deze service bestaat 
uit: monitoring van uw opbrengsten, een jaarlijk-
se visuele en functionele inspectie, een jaarlijkse 
reiniging met osmosewater en storingsdienst. Op 
deze wijze worden de terugverdiensten en het 
rendement van uw investering in zonnepanelen 
gewaarborgd.
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Expert in duurzame daken



Subsidies
fi nancieel aantrekkelijk investeren

Als u kiest voor zonnepanelen op uw bedrijfsdak, is het goed om te weten dat er een aantal 
manieren zijn om uw investering fi nancieel aantrekkelijker te maken. De overheid stimuleert 
namelijk met subsidies het bedrijfsleven om over te stappen op duurzame energie. 

Voor grootgebruikers is de SDE++ subsidie beschikbaar. Grootverbruikers hebben een 
aansluiting groter dan 3x80A (ampère). Met de zeer populaire SDE++ subsidie ontvangt 
u over een periode van 15 jaar driemaal inkomsten over de opgewekte energie, namelijk 
een vergoeding per opgewekte kWh, uw energiekosten dalen én de energie die u zelf niet 
gebruikt verkoopt u terug aan het net. Deze subsidie leidt tot een lucratieve investering en 
business case voor ondernemers. 

Voor kleingebruikersaansluitingen (i.e. aansluitingen t/m 3 x 80 A) is er een breed scala 
aan subsidies mogelijk zoals de EIA, KIA, BIK en de ISDE.

Wij adviseren en assisteren u kosteloos bij uw subsidieaanvraag, eventueel in overleg met 
uw boekhouder. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontvang kosteloos een offerte.
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Door jaarlijkse inspecties en reiniging worden de optimale werking en terugverdiensten van 
uw zonnestroomsysteem gewaarborgd. Ook bij storingen staan onze monteurs voor uw 
klaar. Kortom, wilt u het meeste uit uw investering in zonnepanelen halen? Maak dan ge-
bruik van onze onderhoudsservice.

Scios Scope 12
Innovi Dak inspecteert zonnepaneleninstallaties volgens de richtlijnen van Scios Scope 12. 
Een Scope 12 inspectie is vaak een vereiste voor banken en verzekeraars. Deze inspectie 
bestaat uit zowel een visuele en een functionele inspectie. Lees hieronder meer over deze 
inspecties.

Visuele inspectie
Tijdens de visuele inspectie worden potentiële storingen tijdig ontdekt. Er wordt bijvoor-
beeld gekeken naar de correcte opbinding van DC-stekkers, de doorbuiging van het 
dak, vogelnestjes of takken worden verwijderd, scherpe randen in de buurt van kabellei-
dingen worden onschadelijk gemaakt, etc. De visuele inspectie volgens Scope 12 wordt 
door Duramotion uitgevoerd met behulp van controlelijsten die gebaseerd zijn op NEN 
1010:2015+C1:2016, NEN 3140+A3:2019, SCIOS Technisch Document 18 en NEN-EN-IEC 
62446:2016/A1:2018. 

Onderhoudsservice
Keuring en inspectie
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Ook wordt bij een visuele inspectie van een 
installatie nagegaan of:
• De noodzakelijke tekeningen aanwezig 

zijn en de juiste informatie vermeld is;
• De verschillende installatie delen eendui-

dig herkenbaar zijn;
• De eventuele aanwezige beschadigin-

gen geen gevaar veroorzaken;
• Het elektrisch materieel ten minste in 

overeenstemming is met de installatie 
eisen;

• De verbindingen van de zichtbare be-
schermingsleidingen in orde zijn;

• En de juiste beveiligingstoestellen aan-
wezig zijn en juist zijn ingesteld.

Functionele inspectie 
Een belangrijk onderdeel van onze onder-
houdsservice is de functionele inspectie. 
Door bijvoorbeeld windbelastingen, (knaag)
dieren, verkeerde montage of ontwerp zullen 
de elektrische onderdelen in uw zonne-
stroomsysteem onderpresteren.

Door de functionele inspectie wordt een 
optimale stroomproductie, uw besparingen, 
en (brand)veiligheid van uw zonnestroomsys-
teem gewaarborgd. Uw systeem wordt uitge-
breid doorgemeten om de volgende zaken te 
controleren:

• Is de opbrengst van uw systeem naar 
verwachting?

• Indien de opbrengst te laag is, waar ligt 
dat aan? En wie is verantwoordelijk om dit 
op te lossen? De fabrikant, de installateur, 
de netbeheerder? 

• Bestaan er hotspots op uw panelen? 
• Bestaan er elektrisch kwetsbare punten in 

de bekabeling aan de AC zijde of aan de 
DC zijde? 

• Werken de schakelaren en beveiligings-
toestellen naar behoren?

• De uitkomsten van de functionele inspec-
tie worden verzameld in een meetrapport. 
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Reiniging 
Een hoogwaardig zonnepaneel heeft een vuil-afstotende coating. Echter, door vogelpoep, 
bladeren, of andere klevende materie ontstaan zeer warme plekjes op de zonnecellen. 
Door deze zgn. ‘hotspots’ degraderen uw zonnepanelen sneller. Ook leiden hotspots 
vaker tot een overbelasting van de aansluitdoos op de achterkant van uw paneel, wat op 
zijn beurt weer leidt tot brandgevaar. Om het rendement en het levensduur van uw zon-
nestroomsysteem te waarborgen, is het aanbevolen om uw zonnepanelen jaarlijks te laten 
reinigen. 

Via onze onderhoudsservice worden uw zonnepanelen jaarlijks gereinigd met osmosewa-
ter. Osmose ontstaat door zuiver water te filteren onder hoge druk. Hierdoor worden mine-
ralen zoals kalk verwijderd. Kalkaanslaag op uw panelen hindert de productie van zonne-
stroom. Daarnaast kan ondeskundige reiniging gevaarlijk zijn voor de poetser en kan het 
schade aanrichten aan uw zonnestroomsysteem. Kortom, laat u professioneel ontzorgen 
voor de jaarlijkse reiniging. 

Storingsdienst
Een omvormer die foutcodes blijft aangeven, zonnepanelen die niks opwekken, of vreem-
de waarden in het monitoringsportaal; dit zijn vervelende zaken die zich kunnen voordoen. 
Door gebruik te maken van de onderhoudsservice staan onze deskundige monteurs voor u 
klaar om het probleem vlot te achterhalen en op te lossen. 

Onderhoudsservice
Reiniging en storingsdienst

Bezoek onze website 
voor meer informatie. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten van de onderhoudsservice voor 
uw zonnepaneleninstallatie? Neem vrijblijvend contact met ons op en ontvang kosteloos 

een offerte.
16



MET INNOVI DAK 
ZEKER VAN JE 

ZAAK
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Zij gingen u al voor
Referentieprojecten

RD4
Heerlen
RD4 verzorgt de inzameling en verwerking van afval-
stromen voor diverse gemeenten. Voor de verwerking 
van afval is ontzettend veel energie nodig. Zonnepa-
nelen bieden een duurzame en economisch alternatief 
om de energiekosten te drukken. 

Dit systeem is in 4 fases opgebouwd, waarbij fase 1 in 
2017 is gerealiseerd en momenteel zijn we bezig met 
een 3de uitbreiding. Het huidige PV-systeem heeft een 
opwekvermogen van bijna 0.75 MWp. Wederom is dit 
systeem opgebouwd uit enkel A-merken zoals Huawei 
omvormers en Van der Valk onderconstructie en Tier 1 
zonnepanelen. In combinatie met een jaarlijks onder-
houd heeft Innovi-Dak een opbrengstgarantie van 15 
jaar afgegeven voor dit SDE+ PV-systeem.

Van Hoven Agro
Cadier en Keer
Van Hoven Agro is een bedrijf in het zuiden van 
Nederland en in Wallonië dat zich bezighoudt met 
de teelt en lange bewaring van aardappelen en uien. 
Dit project is gerealiseerd met behulp van een SDE+ 
subsidie. Deze subsidie is bedoeld om bedrijven, 
instellingen en non-profi t organisaties te stimuleren om 
haar eigen duurzame energie op te wekken. 

Met een kleine 4000 panelen wekt dit systeem bij-
na 1.3 miljoen kWh op, op jaarbasis! Hiermee is de 
energiebehoefte van het bedrijf voorzien met een mooi 
rendement middels de SDE+ vergoeding. Bovendien 
wordt er bijna 300.000 kg aan CO2 per jaar minder 
uitgestoten; en duurzame investering dat past bij een 
duurzaam bedrijf. 

3870 panelen à 370 Wp

2020

1.288.000 kWh per jaar

2680 panelen à 300 Wp

2017-2020

700.000 kWh per jaar

18



Scan voor meer 
informatie en 
beelden de 
projecten. 

RTV Parkstad
Landgraaf
RTV Parkstad is hét radio- en TV-station voor Parkstad 
Limburg. Dit prachtige zonnestroomsysteem bestaat 
uit Van der Valk onderconstructie, een premium 
Nederlands product met een levensduur van 25 jaar. 
Verder zijn Axitec zonnepanelen van Duits fabricaat 
geïnstalleerd samen met de gerenommeerde Huawei 
omvormers. 

Een systeem dat de komende jaren het energiever-
bruik van dit bedrijf onbezorgd zal afdekken.

Geelen counterfl ow
Haelen
Het kantoor van Geelen Counterfl ow behaalde in 2017 
een duurzaamheidsscore van 99,94% in het BREEAM 
certifi ceringssysteem. Het is daarmee tot op de dag 
van vandaag het meest duurzame kantoor ter wereld 
volgens BREEAM. In 2020 heeft het bedrijf haar pro-
ductiehallen uitgebreid met twee hallen. 

Ook deze hallen worden op dit moment volledig 
verduurzaamd met verwarming via warmtepompen en 
opwek van de benodigde elektriciteit met zonnepa-
nelen. Na afronding van deze fase zal het gebouwen-
complex een zonnestroomsysteem van ruim één MWp 
(!) dragen, bestaand enkel uit de meest hoogwaardige 
glas-glas zonnepanelen; zeldzaam voor een systeem 
van deze grootte. Geelen Counterfl ow is gecommit-
teerd aan duurzaamheid, en een voorloper en een 
voorbeeld voor de groene toekomst.

264 panelen à 300 Wp

2017

71.000 kWh per jaar

3098 zonnepanelen à 325 Wp

2013 - 2020

886.028 kWh per jaar
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ZAKELIJK
ZONNESTROOM

LOONT



Innovi Dak heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen en installeren van grote en 
kleine zonnestroomsystemen. Bedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VVE’s en 
agrariërs kunnen bij ons terecht voor deskundig advies.

• Persoonlijke adviseurs, ervaren engineers, en installQ gecertificeerde monteurs.
• Fiscaal advies en subsidieaanvragen.
• Berekening van uw rendement en terugverdientermijn.
• Aanschaf en keuze van zonnepanelen en omvormers.
• Technisch hoogwaardig ontwerp van uw installatie.
• Planning en uitvoer.
• Real-time monitoring, reiniging en onderhoud.

Ons team staat voor u klaar
het totaalconcept van Innovi Dak ontzorgt 
van A tot Z

196.314
zonnepanelen

54,77
GWh

35.54 miljoen 
kg CO2

Dit hebben we samen met onze zakelijke
klanten al bereikt

Gezamelijke opwekkingAantal zonnepanelen Jaarlijkse vermindering CO2
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Zonnestroom is voor veel bedrijven al goedkoper dan grijze stroom. Bovendien kunnen 
bedrijven hun investering snel terugverdienen en zijn interessante rendementen haalbaar 
dankzij subsidies en verschillende fi scale aftrekmogelijkheden.

Sinds 2014 helpen wij bedrijven bij het waarmaken van hun duurzaamheidsambities en bij 
het besparen op de operationele energiekosten door het plaatsen van zonnepanelen en 
LED. Zonne-energie is duurzaam, makkelijk, en goedkoop. Hieronder zetten we de voorde-
len van zakelijk zonnestroom nog eens op een rij.

Nieuwsgierig geworden
naar wat zonnestroom voor uw bedrijf
kan betekenen?

Lagere energiekosten
Wek stroom op met uw eigen 
zonnepanelen. Verlaag uw 
maandelijkse energiekosten 
aanzienlijk.

Verhoog bedrijfswaarde
Zonnepanelen verhogen de 
waarde van uw bedrijfspand. 
Verbeter uw energielabel, in 
overeenstemming met de 
duurzaamheidseisen van de 
overheid.

Slimme investering
Zonnepanelen zijn een 
slimme investering: ze geven 
een hoog rendement en u pro-
fi teert jarenlang van voordelige 
zonnestroom.

Duurzame toekomst
De zon is de duurzame 
energiebron voor verlichting, 
elektrische auto’s maar ook 
warmteproductie. Pak uw 
voordeel.

Wilt u ook slim besparen? En wilt u een aantrekkelijk rendement op uw zonnestroom-
investering? Neem dan gerust contact op en bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor 

uw bedrijf. Laten we samenwerken voor een duurzamere toekomst.

Innovi Dak - dé solar kennisspecialist van Zuid-Limburg
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INVESTEER IN
ZONNESTROOM



Inn  vi Dak
Innovatief in dakafwerkingProfessionals in Solar en Dakafwerking

Innovi Dak
De Koumen 37 

6433 KG Hoensbroek
045 565 05 95

www.innovi-dak.nl
info@innovi-dak.nl


