
Zakelijk Nederland schakelt m 
met Eneco ZonOpDak

Laat de zon 
voor u werken



ZonOpDak
De fullservice- 
oplossing van  
Eneco Zakelijk
Ondernemen op zelf opgewekte zonne-energie, dat is 
duurzamer ondernemen op groene en lokaal opgewekte 
stroom. En slim: grote daken lenen zich vaak uitstekend 
voor zonnepanelen. Zo kunt u verduurzamen én uw 
energierekening verlagen.

Wij, of één van onze partners, helpen u daar graag 
bij. Van subsidieaanvraag en ontwerp tot realisatie 
en onderhoud. Alles met de kwaliteit die u van ons 
gewend bent. Of u nou wilt leasen, kopen of uw dak wilt 
verhuren.

Laat de zon voor u werken en schakel om met 
ZonOpDak van Eneco.



Kies vandaag 
nog voor 
zonnepanelen
 • Verduurzaam uw organisatie met 

zelfopgewekte stroom
 • Bespaar direct op uw energiekosten
 • Realiseer het snel en eenvoudig, wij nemen het 

gehele traject voor u uit handen
 • Krijg zekerheid bij lease door middel van 

opwekgarantie
 • Geen grote investering noodzakelijk als u kiest 

voor lease



In 5 stappen ZonOpDak
Wat voor úw dak de beste oplossing is? Dat brengen we in kaart door middel van een dakscan. Afhankelijk van het formaat 
van uw dak helpt Eneco of één van onze partners u met omschakelen. We leggen uit wat de mogelijke financieringsvormen 
zijn en gaan voor u aan de slag met het ontwerp. Ook regelen we voor u de subsidieaanvraag; dat vergroot de kans dat 
u de subsidie krijgt. Vervolgens verzorgen wij de realisatie, het onderhoud en de monitoring; voor optimaal presterende 
zonnepanelen tegen zo laag mogelijke kosten.

1.  Dakscan  
en advies

2.  Subsidieaanvraag 
SDE++ 

4.  Bouw en 
realisatie

3.  Ontwerp 
en contract

5.  Onderhoud 
en monitoring

Adviesgesprek aanvragen

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/product-advies/opwekken-opslaan/zon-op-dak/aanvragen-contactformulier/


Kopen, leasen  
of uw dak verhuren
Kopen
Zelf de regie houden  

Wilt u maximaal rendement, zelf de regie 
houden en de financiële risico’s dragen? Dan 
is koop een goede deal. U betaalt en bepaalt 
zelf en kunt ervoor kiezen bepaalde aspecten 
uit te besteden zoals onderhoud en asset 
management. Samen met onze geselecteerde 
partners ondersteunen wij u bij de ontwikkeling 
en realisatie. Ook geven wij garantie op de 
zonne-installatie. 

Leasen
Alle voordelen zonder zelf te 
investeren

Operational lease is in trek. Niet verwonderlijk, 
want leasen betekent: zorgeloos besparen 
vanaf dag één. In plaats van pas na een aantal 
jaren netto verdienen aan de zonne-installatie, 
zoals bij koop het geval is. Wij regelen de 
subsidieaanvraag, de financiering en we geven 
gedurende het contract opwekgarantie. Dus: 
wel de financiële lusten, niet de operationele 
lasten.

Dak verhuren
Extra opbrengst 

U kunt extra rendement uit uw pand halen door 
uw dak te verhuren voor zonnepanelen. Eneco 
financiert, ontwikkelt, plaatst en exploiteert de 
zonnepanelen. U heeft er geen omkijken naar 
en ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding.

Dakverhuur combineren met operational lease
Laat uw huurder(s) meeprofiteren. Door 
dakverhuur te combineren met operational 
lease kunnen huurders (een deel van) de zonne-
installatie leasen. Zo geeft u uw huurder(s) de 
mogelijkheid te verduurzamen zonder investering 
en direct te besparen op de energierekening.

Meer weten over verschillende financieringsvormen? Download hier onze whitepaper

https://www.eneco.nl/grootzakelijk/duurzame-inspiratie/whitepapers/zon-op-dak/Aanvragen-whitepaper-ZonOpDak/


ZonOpDak in één overzicht
Kopen* Leasen Dak verhuren

Wat is het? Zelf investeren in zonnepanelen Zonnepanelen zonder investeren Dak verhuren voor zonnepanelen

Uw voordeel Verduurzamen en besparen met 
rendement op uw investering

Volledig ontzorgd verduurzamen en 
besparen zonder investering

Verduurzamen en volledig ontzorgd  
geld verdienen met uw dak

Investering Uzelf Eneco Eneco

Operationele kosten Meerkosten voor monitoring, 
verzekering, onderhoud en reparatie

Vast leasebedrag per jaar Geen: u ontvangt een vaste vergoeding 
per jaar

Eigenaar zonnepanelen Uzelf Eneco Eneco

SDE++ subsidie op naam van Uzelf Eneco Eneco

Verbruik opgewekte zonnestroom Uzelf: direct energiekosten besparen Uzelf: direct energiekosten besparen Levering aan het elektriciteitsnet

Verhoging energieprestatie gebouw (optioneel)

Projectmanagement (optioneel)

Ontwerp en realisatie (optioneel)

Onderhoud en monitoring (optioneel)

Looptijd contract Economisch levensduur 25 jaar 15-18 jaar 20 jaar

Na afloop contract U wordt eigenaar van de installatie U kunt de installatie overnemen U kunt de installatie overnemen

*Met geselecteerde partners



Op ruim 350 daken meer dan 
650.000 panelen geplaatst

Bol.com over op duurzame energie 
van Eneco

13.000 zonnepanelen.  
Missie: geen CO2 uitstoot in 2025.

Groot zonnedak in Limburg voor 
Wienerberger

4.550 zonnepanelen goed voor een opbrengst 
vergelijkbaar met het stroomverbruik van zo’n  
325 huishoudens.

25.000 zonnepanelen op het dak 
van PostNL

Opwek van 7.200.000 kWh per jaar. 40% van  
het energieverbruik wordt opgewekt met  
zonne-energie.



Samen  
met Eneco
Steeds meer bedrijven schakelen om. 
Niet in één keer, maar stap voor stap. 
Samen met Eneco, want wij brengen 
als geen ander de verduurzaming van 
bedrijven in de praktijk.

Met slimme producten en diensten helpen we 
ondernemend Nederland omschakelen naar duurzame 
energie. Zo breidt u Eneco ZonOpDak eenvoudig verder 
uit met bijvoorbeeld laadpalen of opslag(batterijen). 
Benieuwd naar de ideale oplossingen voor uw 
organisatie? Vraag ernaar bij uw accountmanager of 
kijk op eneco.nl/grootzakelijk.

Persoonlijk advies?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden op uw dak? 
Neem dan contact op met uw accountmanager of bel naar 
088 8 955 902. Of ga naar eneco.nl/ZonopDak

https://www.eneco.nl/grootzakelijk
http://eneco.nl/ZonopDak
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