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Zonne-energie biedt goede 
mogelijkheden:

1. Voor uw omgeving, op úw dak: ZonneHub

2. Voor uw eigen bedrijf: ZonLease

3. Door herleidbare zonne-energie in te kopen
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ZonneHub™ 

Laat uw omgeving investeren in uw dak

en besparen op de energierekening
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Voordelen ZonneHub

Laat je omgeving investeren in jouw dak en kosten besparen

Voor de dakeigenaar

• Oplossing voor klanten, medewerkers 
of omwonenden

• Verbinding met omgeving en deze 
helpen met verduurzamen 

• Invulling van MVO-beleid
• Groen/duurzaam imago 
• Tot max. 20% participeren, waarvan 

5% gratis (bij kleinverbruikaansluiting)

• Mogelijkheid om na 15 tot 20 jaar 
panelen over te nemen

Voor de participant

• meedoen vanaf 1 zonnepaneel voor
gemiddeld €325,-

• gemiddeld rendement van 4% a 6% 
• gemiddelde besparing van €35,- per 

jaar, per paneel
• Energierekening daalt direct
• Administratie volledig uit handen 

genomen
• 15 jaar lang gegarandeerd

belastingvoordeel
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ZonLease



ZonLease
Zonnestroom van eigen dak zonder investering vooraf 

• Eneco investeert, installeert, onderhoudt en beheert de zonnestroominstallatie

op uw dak. 

• Zonnestroom wordt achter de meter ingevoed.

• Eigenaar/Huurder bespaart op energiekosten.

• Betaling van vast leasebedrag per jaar.

• Contractduur in overleg is doorgaans 10-18 jaar.

• SDE+ subsidie nodig voor aantrekkelijke business case.

Uitgangspunten

• Minimaal 1500m2 dakoppervlak (> 800 panelen)

• Grootverbruikers aansluiting (>3x80 amp)

• Jaarverbruik > 200.000 kwh



Realiseer 
uw ambities 
door een 
koppeling met 
een zonnepark
voor groene 
energie.



Waarom uw bedrijf koppelen aan
een zonnepark voor groene opwek?

Uw energie is herleidbaar 
tot de duurzame bron

U creëert onderscheidend vermogen
door substantieel te investeren in duurzame energie

U maakt van uw bedrijf een groene front runner
door met overtuiging een lange termijn commitment aan te gaan



Waarom 
kiezen 
organisaties 
voor Eneco?

Gericht op partnership

Experts voor subsidieaanvragen

Zorgen uit handen nemen

Ervaring in diverse sectoren

Stabiele organisatie


