Financieel slim
verduurzamen
Met subsidie voor een zonnecentrale

De energiemarkten staan onder grote druk. Dit zorgt
voor extreem hoge energieprijzen voor de levering
van elektriciteit. Met jouw eigen zonnecentrale stel je
voor een gedeelte van je energiebehoefte de levering
zeker en bespaar je direct op je energierekening. Het
is dus een erg interessante investering, zeker als je
gebruik maakt van de SDE++ subsidie.

SDE++ subsidieaanvraag
Een SDE++ subsidieaanvraag is een belangrijke stap om
rendabel je eigen groene stroom op te wekken. Deze
aanvraag nemen wij op ons en is geheel vrijblijvend.
Na toekenning van de subsidie heb je 2-3 jaar de tijd
om de plannen uit de aanvraag op te starten. Blijkt de
projectrealisatie niet mogelijk of wenselijk?

Dan trekt de overheid de subsidie in zonder verdere
gevolgen. Wij brengen in dat geval ook geen kosten in
rekening.
Met de SDE++ subsidie creëer je dus kansen om je bedrijf
financieel aantrekkelijk te verduurzamen!

Zo pakken we het aan:

Stap 1: Legplan
Met een legplan berekenen we
het aantal panelen dat we kunnen
plaatsen en hoeveel duurzame
energie jullie dit oplevert.

Stap 2: Bespreken

Stap 3: Machtiging

Stap 4: Indienen

Vervolgstappen: Hoe verder?

We bespreken het legplan
telefonisch zodat we zeker
weten dat het aansluit op al jullie
(toekomstige) wensen en plannen.

Jullie machtigen ons om een
aanvraag in te dienen met
een machtigingsformulier
van de RVO.

Wij schrijven de
subsidieaanvraag, zorgen dat
alle stukken in orde zijn en
dienen de aanvraag in.

Binnen 13 weken horen we of de aanvraag
is toegekend. We plannen een afspraak om
een geslaagde aanvraag te vieren en de
vervolgstappen te bespreken!

Waarom is het slim om Groendus de
aanvraag te laten doen?
Groendus is de alles-in-één duurzame
energiepartner voor zakelijk Nederland.
Wij hebben ruim 10 jaar ervaring en al meer
dan 300 zonnecentrales in Nederland
gebouwd. We realiseren schaalvoordelen
en gebruiken onze ervaring graag om jullie
zonneproject succesvol op te leveren. Daarbij
zoeken we naar de meest interessante
samenwerkingsvorm. Financier jij zelf je

zonnecentrale of lease of huur je die liever
van ons? Van subsidieaanvraag en advies
tot aan het onderhoud na realisatie: wij
regelen alles. Bovendien hebben wij alle
overige verduurzamingsoplossingen in huis.
We integreren slimme laadpalen en meters
en kunnen je van batterijopslag voorzien.
Zo benutten we alle kansen om jouw bedrijf
daadwerkelijk te verduurzamen. Dat is goed
voor het klimaat, je imago en je portemonnee.

Arvato Bertelsmann
Met een SDE-subsidie werd het voor Arvato
mogelijk om ruim 27.000 krachtige zonnepanelen
te plaatsen. Naast de financiële voordelen
is de CO₂-voetafdruk van de internationaal
opererende logistieke dienstverlener op jaarbasis
verkleind met 3.717 ton.

“We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Om
dat te bereiken moeten we ons energieverbruik
vergroenen. Daarom ben ik heel erg trots dat
we op ons dak een enorme hoeveelheid groene
stroom produceren. Dit draagt flink bij aan het
behalen van onze klimaatdoelstellingen.”

Kost een subsidieaanvraag me veel tijd?

Marcel Orth
Operations Excellence Manager

Om tot een goede subsidieaanvraag te komen hoef je enkel het legplan
met ons te bespreken en ons het machtigingsformulier ingevuld terug te
zenden. Het kost jullie dus nauwelijks tijd. Wél moet het op tijd gebeuren:
• Er is slechts één keer per jaar een subsidieronde
• Opening ronde 2022: juni
Let op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als je gebruik wilt maken van
de subsidie dan horen we het graag zo snel mogelijk om op tijd een goede
aanvraag in te kunnen dienen.

Wil jij ook dat Groendus een SDE++
subsidieaanvraag voor jullie indient?
085 - 401 34 70
www.groendus.nl/
SDE-subsidie

