
Zonnepanelen leveren een aantrekkelijk 
rendement, kostenbesparing en verduurzaming  
 
 
Uw dak kan gebruikt worden voor het opwekken 
van groene stroom met een zonnestroom 
installatie. In deze folder informeren wij u over de 
collectieve aanpak van Stichting 
bedrijventerreinen Helmond. Onze ervaring is dat 
tot 40% van de stroom direct in uw bedrijf 
gebruikt wordt. De opgewekte groene stroom 
levert u een aantrekkelijk rendement, 
kostenbesparing op uw energierekening en een 
bijdrage aan de EPC-waarde of BREEAM-score van 
uw gebouw.  

Wat levert het op?  
Het leveren van zonnestroom uit de installatie op 
het dak aan uw eigen bedrijf heeft de volgende 
voordelen:  

1. Een aantrekkelijk rendement  
Een project levert u een effectief rendement op 
tussen de 8,5% en 14%, afhankelijk van hoe de 
geproduceerde stroom gebruikt kan worden en 
hoe de financiering ingericht wordt.  

2. De kosten voor uw 
elektriciteitsvoorziening worden 
verlaagd. 
Voor alle direct gebruikte stroom betaalt u geen 
energiebelasting, ODE (opslag duurzame energie), 
en transportkosten.  Met een zonnestroom- 
installatie heeft u een belastingvoordeel van 1,5 
cent per kWh over stroom die u direct gebruikt.  

3. Opgewekte stroom geeft 
marketingwaarde en is 
onderdeel van uw energie- 
besparende maatregelen 
U kunt in uw promotiemateriaal en het jaarverslag 
de opgewekte groene zonnestroom uit eigen 
installatie vermelden. Daarnaast levert u een 
aantoonbare bijdrage aan de wettelijke energie- 
besparingsverplichting . Ook leidt het 
verduurzamen van de gebouwen tot een 
toekomstbestendige werklocatie en een 
aantrekkelijk bedrijventerrein.  

 
 
 

De aanpak  
Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) 
vraagt voor u de SDE+-subsidie aan. Samen met 
Nederland Opgewekt BV (NLO) ontwikkelt, bouwt 
en exploiteert SBH zonnestroomsystemen voor 
meerdere eigenaars in een opgerichte 
onderneming “Zonnig Helmond”. Met deze 
collectieve aanpak kunnen wij dak-eigenaars:  

> Veel moeite en tijd besparen;  
We gebruiken standaardcontracten, financiële 
modellen en vaste samenwerkingspartners.  
 

> Een hogere kwaliteit bieden;  
Ontwerp, inkoop, bouw en exploitatie zijn 
ingericht op een optimale prestatie voor de 
aandeelhouders, als eigenaar en als gebruiker. 
 

> Opbrengsten verhogen;  
Door het afsluiten van goede stroom (verkoop) 
contracten en het aanbieden van verdere 
collectieve besparingsmogelijkheden gedurende 
de looptijd.  
 
Wanneer u meer stroom produceert dan in uw 
bedrijf gebruikt kan worden, is het op termijn 
mogelijk deze aan uw medewerkers te leveren.  
 

> Aantrekkelijke financieringen 
en verzekeringen  afsluiten;  
Door de aanzienlijke schaalgrootte van het project 
maken we gebruik van projectfinanciering en 
specifieke verzekeringen voor zonnepanelen.  
 

 
 



Onderwerp     : Stichting Bedrijventerrein Helmond collectieve aanpak  
Ons kenmerk : NLO_1809_004 
 
 
 
Tot slot  
Stichting Bedrijventerreinen Helmond ontwikkelt 
voor deelnemers samen met Nederland Opgewekt 
BV zonnestroom- systemen om 100% duurzame 
energie mogelijk te maken. Zonnepanelen wekken 
groene stroom op die u als bedrijf direct kunt 
gebruiken. 
 
Met onze collectieve aanpak heeft u alle 
voordelen van een zonnestroomsysteem, een 
aantrekkelijk rendement en besteed u weinig tijd 
aan de voorbereiding en exploitatie.  
 
Tot slot willen wij benadrukken dat veilig en 
gezond werken onderdeel is van onze 
bedrijfscultuur.  Bekwaam personeel voert alle 
werkzaamheden uit volgens een “top of industry” 
standaard. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Graag maken wij een afspraak bij u om onze 
aanpak te presenteren en vervolgens  de 
kostenbesparing per bedrijf door te rekenen. 
 
Wanneer u overtuigd bent maken wij een 
aanbieding waarbij u gebruik maakt van 
voordelige zonnestroom van uw eigen dak. We 
vertrouwen erop u een mooie oplossing te bieden 
en mochten er vragen zijn:  Stel ze gerust. 
 
Stichting Bedrijventerreinen Helmond 
Postbus 587 
5705 AN HELMOND  
Bezoekadres : Lage Dijk 24 
5700 BZ HELMOND 
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 
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https://maps.google.com/?q=Lage+Dijk+24&entry=gmail&source=g

