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Agendapunten

• Wie zijn wij?

• Onze visie en missie 

• Duurzaam gefinancierd als partner

• Samenwerking
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Wie zijn wij? 3



Wie zijn wij of waar we voor staan

Missie Visie

Voordelen

Missie
Onze missie is verduurzaming financieel 
toegankelijk te maken voor iedereen op 
een open, transparante en innovatieve 
wijze. 

Ontstaan uit de verduurzaming en samen met bedrijven uit de verduurzaming: 

Door samen te werken in de verduurzaming kan op maat gemaakte financiële producten 
gerealiseerd worden waar iedereen voordelen bij heeft. 

Visie
Duurzaam Gefinancierd wordt de 
centrale organisatie als het gaat om 
financieren van verduurzaming. 
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Verduurzaming betalen
Hoe te financieren?

De verduurzaming kan op verschillende manieren betaald worden

Zelf                                                      Gefinancierd                                                    Overheid
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Verduurzaming betalen 6

• Lage vaste rente van 3,9%, mogelijk aftrekbaar

• Lening 10 jaar

• Snel definitief akkoord

• Eigen portal voor volgens status klant

• Geld wordt aan de installateur overgemaakt

• Ervaring in verduurzaming 

• BTW teruggave klant blijft mogelijk

• Goedkoper dan huren



Iedereen kan nu verduurzamen
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 15% van de potentiële klanten zonnepanelen willen financieren en dat 

dit percentage toeneemt tot boven de 50% naarmate de rente lager wordt *

* Bron: DNERESEARCH rapporten 2019 en 2020 (www.dutchnewenergy.nl)

incl. btw excl. btw
Koopsom €      5.500 €          4.545 
Besparing €      1.100 €          1.100 

Opbrengst per maand €            92 €                92 
Aflossing en rente per maand €            51 €                42 (na aftrek tariefgroep 1)

Voordeel per maand €            41 €                50 

Voordeel tov niets doen (10-jaar) €      5.875 €          6.000 

€     955 BTW teruggave 
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1 2 3 4 5

LINK DIGITAAL INVULLEN CONTROLE BEVESTIGING UITBETALING

Klant kan via een 
link naar een naar 
een beveiligde  
persoonlijke 
omgeving gaan

Klant vult 
gegevens digitaal 
in, 15 minuten

Controle en uitvraag 
bij klant indien er 
aanvullende vragen 
zijn, 1 werkdag

Na positieve 
kredietacceptatie 
ontvangt de klant 
en installateur de 
bevestiging

Na installatie vindt 
uitbetaling plaats 
aan de installateur 
en kan de klant de 
BTW terug vragen

Customer journey 8
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Offerte met link 
naar financiering

Invullen gegevens

Mail met aanbod

Persoonlijke 
digitale omgeving 
Legitimatie
Loonstrook 
Banktransacties

Controle en 
eventueel 
aanvullende 
vragen

Goedkeuring 
of afkeuring 
naar klant en 
installateur 
krijgt bericht

Na oplevering 
installatie controle 
tevredenheid

Uitbetaling aan 
installateur Review 

START

SUCCES!
Touch 

points v/d 
klantenreis

Customer journey 9



Contact onderling
Hoe klant laten beginnen aan aanvraag

1. Link naar landingspagina 
https://www.lenderspender.nl/link/duurzaam_gefinancierd_test

2. Slimme link op pagina eigen website installateur die hij invult
3. Linkgenerator via Excel naar landingspagina DG 
4. Mail aan DG die een link met uitnodiging stuurt 
5. Api
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De samenwerking
Afronden financieringsaanvraag

Documenten uploaden

Toegang tot bankdata voor analyse 
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De samenwerking

Samenwerkingsovereenkomst 

Inventariseren werkprocessen

Afstemmen werkprocessen

Informatievoorziening klant afstemmen

Afstemmen gegevensstroom 

Tussentijdse evaluatie, waar nodig aanpassen processen
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Indicatieve planning 

Stap 2

x dg

Afstemmen 
werkprocessen

x dg

Stap 4

Afstemmen 
gegevensstroom 

Stap 3

x dg

Informatie-
voorziening klant 
afstemmen

Stap 1

x dg

Inventariseren
werkprocessen
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Romano Hagen - 085-48 66 900

Romano@hagenfiscaal.nl

www.duurzaamgefinancierd.nl
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BEDANKT
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