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Redenen om te kiezen voor zon
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• Financieel: 

• Rendement op eigen vermogen 

• Extra opbrengst door verhuur

• Besparing op de energie rekening (vermindering energieverbruik)

• Besparing / uitbreiding op Netwerk kosten/gecontracteerd vermogen

• Duurzaam:

• Groene energie - GvO’s

• Breeam/MJA/EPC-Beng

• Smart grid

• Marketing: 

• B2C en B2B koppeling aan zon

• Budget neutrale marketing campagne

• Duurzaam imago



Wat is er nodig om een Business Case te kunnen maken? 
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Basisvragen:

• Installatie op dak op grond

• zelf investeren of derden

• Hoe groot is het beschikbare oppervlak

Vergeet niet:

• Technologie of merk onafhankelijk te zijn

• Stabiliteitsstudie uit te voeren

• Netstudie te laten uit voeren

• Verzekering te controleren

• … Vaste service bij ENGIE proposities!



UK 16 MW

NL 3,9 MW

BE 132 kW

BE 1,8 MW

NL 1 MW

NL 1 MW

BE 0,8 MW

NL 250 kW

NL 360 kW



Propositie U INVESTEERT !

Engie bouwt en onderhoudt obv haar expertise, ervaring, professionaliteit en certificering, 

voor uw situatie, het beste zonnestroomsysteem. De klant investeert en is eigenaar van 

het systeem en profiteert van de max. haalbare opbrengst van het systeem.

Voor wie?

Alle bedrijven, gemeenten, eigenaren, of investeerders met geschikte daken of gronden 

van elke omvang, die zonnepanelen willen en daar zelf in willen investeren.

Waarom?

• Duurzame uitstraling, vergroening / MVO

• Verlagen energie-kosten en vaste stroomprijs voor opgewekte zonnetroom middels PPA

• Verhogen vastgoedwaarde en betere verhuurbaarheid

• Goede belegging met rendement van >7% en TVT ~7 jaar

• Opbrengst garantie 

Waarom ENGIE?

• ENGIE is een ervaren, gecertificeerde, professionele, stabiele partner met langjarige 

zekerheid, die werkt conform veiligheidsnormen 

• ENGIE is onafhankelijk van merk en hardware technologie 

• Afstemming zonnestroom, jaarverbruik en energiecontract is uniek

• Integratie met andere technieken is core business



Propositie ENGIE INVESTEERT VOOR U!

ENGIE zorgt voor de complete installatie en investering van een zonnestroominstallatie op 

uw dak of grond, is daar eigenaar van en regelt het beheer en onderhoud. Uw bedrijf  

krijgt een duurzame uitstralingen en ontvangt een huurprijs per jaar, die kan oplopen met 

de zonnestroomproductie.

Voor wie?

Alle bedrijven, gemeenten, eigenaren, investeerders die eigenaar zijn van >10.000 m2 

beschikbare grond of dak

Waarom?

• Waardecreatie van dak of braakliggende grond voor 20 jaar

• Geen investeringen, kosten of onvoorziene uitgaven alleen opbrengsten en een 

aantrekkelijk rendement

• Maandelijks huuropbrengsten

• Zichtbare duurzame uitstraling 

Waarom ENGIE?

• ENGIE heeft de ervaring en alle expertise in huis

• 20 jaar gegarandeerde maximale huuropbrengst door toepassing van de beste zon 

technologieën 

• Degelijke financiële speler

• Zonnestroom kan verkocht worden aan klanten of omwonenden (ENGIE Opgewekt)
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