Opwekken en laden tijdens
het parkeren met ZonnigLaden
Zakelijk Nederland schakelt om

Waarom omschakelen
met ZonnigLaden ?
Wilt u verduurzamen vanwege duurzaamheid eisen (wet- en regelgeving) of meer comfort én heeft u geen ruimte
of geschikt dak voor zonnepanelen? Dan is de oplossing ZonnigLaden iets voor u, carports met zonnepanelen
op uw eigen parkeerterrein. Met lokaal opgewekte zonne-energie kunnen elektrische auto’s duurzaam worden
opgeladen, geen CO2 uitstoot en worden parkeerplaatsen groene oplaadpunten. Door het overdekt parkeren
verhoogt u bovendien het comfort en zichtbare duurzaamheid voor uw bezoekers en werknemers.

Maak een energiebron
van uw parkeerterrein
Eneco is een voorloper in de energietransitie en daar kunt u van profiteren. Het investeren in uw
parkeerterrein met zonne-carports creëert een positief duurzaam imago. Door Eneco ZonnigLaden
wordt het parkeerterrein eﬃciënt en eﬀectief gebruikt, de carport vereist weinig onderhoud en
biedt jarenlang probleemloze zonne-energie en laadfaciliteiten. Eneco is uw partner met alle
expertise onder één dak. Ook voor andere duurzame stappen.
De voordelen:
1. Bijdrage leveren aan duurzame doelstellingen & het voldoen aan wet- en regelgeving
2. Zichtbare verduurzaming & comfort met dubbel grond gebruik
3. Gastvrijheid voor parkerende medewerkers en gasten
4. Direct besparen op uw energiekosten & terugverdienen aan premium/overdekt parkeren
5. Parkeerterrein futureproof voor opwekken & laden

Impressie real project

Laden en opwekken
onder één dak
Onze full service-oplossing ZonnigLaden combineert mobiliteit met het duurzaam opwekken van
energie. Met zonne-carports op uw parkeerterrein zijn de laadpunten altijd makkelijk bereikbaar
en heeft u altijd voldoende laadcapaciteit. ZonnigLaden is eenvoudig in te passen op bestaande
parkeerterreinen en slim in te zetten op nieuw te bouwen parkeerterreinen. Wij nemen u alles uit
handen: van ontwerp tot realisatie en beheer.

Onze Full Service
aanpak
De beste oplossing voor uw parkeerterrein
brengen we voor u in kaart. Eerst schatten we
uw opwekpotentieel en laadbehoefte in en geven u
advies op maat over de beste inpassing, ontwerp en
kosten van de carport voor uw bedrijf. Het ontwerp
van uw eigen parkeerterrein kan u ervaren met de
Eneco configurator in virtual reality.
Daarnaast verzorgen wij alle contracten en vragen
voor een bouwvergunning en de SDE+ subsidie op
zonnepanelen aan. We plaatsen de carports met
zonnepanelen en laadpalen inclusief de benodigde
installaties, zodat u hier geen omkijken naar heeft.
Eneco is uw duurzame partner en regelt de
aanpassing van de netaansluiting en het
energiecontract voor eventuele teruglevering.
Tenslotte verzorgen wij de exploitatie, onderhoud
en 24/7 monitoring van het zonnesysteem en
laadpunten, waarin u jaarlijks op de hoogte wordt
gehouden middels een rapportage.

ZonnigLaden in 6 stappen

1. Advies voor ontwerp & kosten

2. Ervaar middels virtual reality

3. Definitief ontwerp en oﬀerte

4. Vergunning & subsidieaanvraag

5. Definitief contract & realisatie zonne-carports

6. Exploitatie & onderhoud

Kopen van een zonne-carport
U kunt een zonne-carport via ons kopen om hiermee direct opweken oplaadmogelijkheden te creëren. Wij ondersteunen u bij de
ontwikkeling en realisatie en geven garantie op de installatie.
Leasen van een zonne-carport
Het gemakkelijkste is het leasen van een zonne-carport. U heeft dan
geen investeringskosten en operationele inspanningen. Wij regelen
naast de subsidieaanvraag ook de financiering en het onderhoud voor
15 jaar. Zo heeft u er geen omkijken naar.
Verhuren van uw grond
U kunt er ook voor kiezen om de grond te verhuren en de opwek van
het zonnesysteem niet zelf te gebruiken. Eneco ontwikkelt, financiert,
plaatst en exploiteert de zonne-carport. U heeft er geen omkijken naar.

Per parkeerplaats produceren de zonnepanelen circa 2.000 kWh per jaar.
Testresultaten met de Tesla Model 3 wijzen uit dat hiermee circa 13.000 kilometer
per jaar kan worden gereden. Door zonnestroom te gebruiken voor woonwerkverkeer wordt jaarlijks 2.000 kg (2 ton) CO2 minder per auto uitgestoten.

ZonnigLaden - Aanbod op maat
Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen, maar heeft u wel een groot parkeerterrein? Kies dan ZonnigLaden. Eneco biedt u drie verschillende mogelijkheden om te
verduurzamen met zonne-carports. Bekijk hier welke opties het best past bij uw wensen en bedrijfssituatie.

Leasen

Kopen*

Grond verhuren

Wat is het

Zonne-carport zonder investering

Grond verhuren voor zonne-carport

Zelf investeren in zonne-carport

Uw voordeel

Zichtbaar verduurzamen & verbetering hospitality
zonder investeren en volledig ontzorgd

Zichtbaar verduurzamen & verbetering hospitality
zonder investeren en volledig ontzorgd

Zichtbaar verduurzamen & verbetering hospitality

Investering

Eneco

Eneco

Uzelf

Operationele kosten

Vast leasebedrag per jaar

Afhankelijk van het laden van elektrische auto’s

Meerkosten voor monitoring, verzekering,
onderhoud en reparatie

Eigenaar zonnepanelen

Eneco

Eneco

Uzelf

Eigenaar laadpalen

Eneco

Eneco

Uzelf

SDE+ subsidie op naam van

Eneco

Eneco

Uw naam

Verbruik overschot opwek zonnestroom

Uzelf; direct energiekosten besparen

Levering aan het elektriciteitsnet

Uzelf; direct energiekosten besparen

Inkomsten laden

Eneco en uzelf

Eneco en uzelf

Uzelf

Verhoging energieprestatie gebouw

√

(Optioneel)

√

Projectmanagement

√

√

(Optioneel)

Ontwerp & realisatie

√

√

(Optioneel)

Onderhoud & monitoring

√

√

(Optioneel)

Looptijd contract

15-18 jaar

20 jaar

Economische levensduur 25 jaar

Na afloop contract

Optie om installatie over te nemen

U wordt eigenaar van de installatie

*samen met geselecteerde partners

Samen met Eneco
Steeds meer bedrijven schakelen om. Niet in één keer, maar stap voor stap. Zo hebben al veel
gerenommeerde bedrijven in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk duurzame stappen gezet.
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.
Benieuwd naar de ideale oplossingen voor uw organisatie? Vraag ernaar bij uw accountmanager of
kijk op www.eneco.nl/grootzakelijk.

Hoe nu verder?
Schakel vandaag nog om met ZonnigLaden. Neem contact met
ons op via 088 895 5902 of accountmanagement@eneco.com
om samen na te gaan wat het beste bij uw organisatie past.

