Koerskaart

Zonnepaneel-Scan
Wat bieden wij aan ?
Zonnepanelen brengen energie in uw bedrijf. Imago, groene stroom of warmte en direct leveren
aan uw klanten. Makkelijk gezegd, maar is dit economisch interessant? Wat is de
terugverdien jd van de investering? Wij rekenen voor uw specifieke situa e uit of zonnepanelen
rendabel (kunnen) zijn en wat de meest interessante installa e en omvang is.
Onze posi e :
Wij zijn sparringpartner bij alle ini a even om uw jachthaven / vereniging duurzaam te maken.
In 3 stappen :

In een telefonisch gesprek luisteren wij naar uw wensen en bespreken we wat de scan
voor u kan opleveren.

U levert ons vervolgens een schets van het beschikbare dakoppervlak, uw jaarrekening,
een jaaroverzicht van het elektriciteitsbedrijf en evt. andere relevante documenten.

Wij beoordelen voor u de meest kansrijke op e, berekenen de rentabiliteit en formuleren
aanbevelingen. We geven aan wat de kosten zijn voor aanschaf, installa e en aanslui ng
van de panelen, de op male omvang en de terugverdien jd. Dit alles in een beknopte
rapportage.
Waarom is het zinvol om zonnestroom te gebruiken ?
Door gebruik te maken van groene stroom draagt u direct en aantoonbaar bij aan een beter
milieu. Zonder twijfel verbetert het uw imago en kunt u besparen op uw onkosten. De stroom
kunt u zelf gebruiken, verkopen (walstroom, inpandige bedrijven) of terug leveren aan het net.
Bij een grote oppervlakte kunt u zelfs een secundaire inkomstenbron creëren.
Wanneer moet ik met een dergelijk traject starten ?
U kunt op ieder moment starten. Sommige subsidieregelingen kennen echter een beperkte
inschrij ermijn, zorg dat u voordien de aanvraag op orde hee .
Wat vragen wij van u ?
Inzicht in het beschikbare dakoppervlak (en ‐helling), inzicht in uw stroomverbruik (jaaroverzicht
van uw leverancier) en jaarrekening (in verband met fiscale aspecten). U dient eigenaar of
(langdurig) pachter van het dak te zijn waarop u de zonnepanelen zult plaatsen.
Wat kost een zonnepaneel‐scan ?
Een scan kost € 200,‐ (ex BTW).
Is er garan e op succes ?
Nee, niet voor iedereen is het rendabel om zonnepanelen toe te passen. Wij leveren u een
zorgvuldig oordeel, met onderbouwing. U kunt daarna dus in ieder geval voor eenieder aantonen
waarom het in uw geval wel / niet haalbaar is.
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
We kunnen de aanschaf, aanleg en aanslui ng van de installa e voor u verzorgen, lokale of
regionale subsidies zoeken en aanvragen, alterna eve groene energiebronnen op haalbaarheid
onderzoeken, U ondersteunen bij de verkoop van overtollige energie, een duurzaamheid‐scan
uitvoeren, arbeidsprocessen doorlichten of optreden als duurzaamheidcoördinator voor uw
bedrijf. We kunnen ook uitzoeken of zonnewarmte niet veel interessanter voor u is.
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