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Wilt u zelf 
investeren?

Hebt u een 
grootverbruik-

aansluiting?

Hebt u een 
grootverbruik-

aansluiting?

Wilt u stroom 
opwekken 
voor eigen 

gebruik

Wilt u zelf 
investeren?

Zijn er andere 
grote daken 

beschikbaar in  
hetzelfde 
postcode-

gebied?

Via bedrijf of 
particulier?

Investeer zelf met behulp 
SDE+ subsidie en evt. 
externe financiering

Stel het dak beschikbaar 
voor een collectief 

zonnestroomdak en neem 
evt. zelf deel door in 

zonnestroomdelen te 
investeren

START
Hoe groot is de  

beschikbare 
ruimte voor 

zonnepanelen 
op het dak?

Ja
Ja

Kleiner dan 300 m2
(100 panelen)

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Stel het dak beschikbaar 
voor een collectief 

zonnestroomdak van een 
lokale energiecoöperatie

Ja Nee

Stel het dak beschikbaar 
voor een collectief 

zonnestroomproject met 
meerdere daken 

Neem contact op met 
Kennemer Energie om de 
mogelijkheden en wensen 

nader te onderzoeken.

Nee

Ja

Zelf investeren als bedrijf 
met behulp van de 

salderingsregeling en 
investeringsregeling o.b.v. 

EIA / MIA / VAMIL

Zelf investeren als 
particulier met behulp van 

de salderingsregeling

Bedrijf

Particulier

Ja

Ontvang jaarlijkse OF 
eenmalige opstal 

vergoeding en/of gebruik 
het recht van overname 

à 10% na 15 jaar

Ontvang jaarlijkse OF 
eenmalige opstal 
vergoeding en/of 

gebruik het recht van 
overname 

à 10% na 15 jaar

Investeer als 
gebouweigenaar met 

deze vergoedingen evt. 
in een aparte installatie 

op het dak 
voor eigen gebruik

Meer weten of een advies op maat? Neem contact op met 06 17 144 908 of mail naar info@kennemerenergie.nl

Verlaag de energiekosten 
van uw vastgoed 

en/of huurders en 
verhoog het energielabel

Verlaag de energiekosten 
van uw woning en 

verhoog het energielabel

Verlaag de energiekosten 
van uw vastgoed 

en/of huurders en 
verhoog het energielabel

BESLISBOOM ZONNESTROOMDAKEN SCENARIO OPBRENGST REALISATIE

Kennemer Energie
• berekent de 

business case
• verzorgt de 

SDE+ aanvraag
• zoekt financiering
• voert het verdere 

project uit

Kennemer Energie 
• berekent de business 

cases voor u, voor de 
energiecoöperatie en 
voor de deelnemers

• betrekt een lokale 
energiecoöperatie voor 
de financiering

• bereidt de  
samenwerkings-
overeenkomst met de 
energiecoöperatie voor

• voert het verdere 
project uit

Kennemer Energie
• onderzoekt uw wensen 

en de praktische 
mogelijkheden

• berekent de 
business case 

• voert het project uit

Neem zelf contact op 
met een installateur 
of doe mee aan een 
collectieve inkoopactie 
voor particulieren
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Groter dan 300 m2
(100 panelen)
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