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Over een aantal weken zit het jaar 2015 erop. Tijd om na te gaan of u uw 

investeringen moet versnellen of vertragen.  

 

Wellicht is het nu de tijd om uw bedrijf / instelling of gewoon uw eigen pand te verduurzamen. 

Daarmee kan u belasting besparen en kan u zich onderscheiden ten opzichte van uw collega’s. 

Solar-Energy-Groep  weet als geen ander wat ervoor nodig is om het dak 

van uw pand te laten fungeren als energiecentrale. We plaatsen iedere week tenslotte 
honderden panelen. De basis is een eerlijke berekening van uw rendement (meestal zo'n 15%) 
en een offerte die inclusief alles is. Verrassingen, daar houden wij ook niet van. Onze jarenlange 
ervaring met de plaatsing van zonne-energie-systemen komt hierbij van pas. Door de 
zorgvuldige keuze van panelen en andere componenten leveren wij uitsluitend installaties van 
hoge kwaliteit. Ze liggen tenslotte op uw dak en liggen daar misschien wel 30 jaar. Om de 
continuïteit te waarborgen, voor u en voor ons, leveren wij uitsluitend panelen  waarbij de 
garanties zijn ondergebracht bij een  
verzekeringsmaatschappij.  
Vrij uniek is ook onze opbrengst- 
garantie van 10 jaar. Wij staan met  
onze portemonnee achter onze  
leveringen. 
In ons vooronderzoek bekijken wij ook 
de dakconstructie en bedekking.  
Eventueel laten wij berekenen of de 
extra belasting geen bezwaar is voor 
uw dak, of brengen een nieuwe dakbedekking aan. Ook “hangen” wij de panelen niet aan de 
dakpannen, maar monteren ze aan de dakconstructie. Alsof dit alles nog niet genoeg zekerheid 
biedt laten wij voor oplevering de gehele installatie keuren door een extern bedrijf (niet bij 
particulieren). Bij de oplevering krijgt u ook een compleet pakket met documentatie, 
specificaties, testrapporten van de panelen,  gebruiksinstructies en een keuringsrapport. 
 
Geïnteresseerd  in uw duurzame stap?  De groene route begint hier:  info@solar-groep.nl 

 
 

 Wij plaatsen +/- 10.000 panelen per jaar. 

 Wij staan garant voor de opbrengst van het 

systeem. 

 Gehele installatie volgens NEN1010. 

 Wij zijn bouwkundig dus kijken als eerste 

naar constructie en ondergrond. 

 Indien noodzakelijk passen wij voor 

installatie een dak renovatie toe. 
 

 



 

 

 

 
Zonnepanelen en belastingen 
Als bedrijf betaalt u over de eerste 10.000 kWh een hoge energiebelasting en over het 
meerdere een lager tarief. Solar-Energy-Groep zorgt ervoor dat uw systeem de optimale 
configuratie heeft. Als ondernemer krijgt u uiteraard de BTW terug. Er zijn echter nog meer 
voordelen te behalen, zoals de EIA (Energie Investering Aftrek). Die drukt de fiscale winst en 
zal daardoor de kosten van de zonne-energie-installatie met minimaal 10% verlagen. 
Uiteraard kunnen wij dat voor uw specifieke geval berekenen. 
Ieder jaar verschijnen er nieuwe regelingen, waar uw bedrijf zijn voordeel mee kan doen. 
Solar Energy Groep volgt deze ontwikkelingen en kan u daarover informeren. 
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De Fun-Factor 
Zonnestroom is leuk en interessant. Ongemerkt zal u de prestaties van het systeem volgen 

op de bijgeleverde app. Ook zal uw interesse voor hernieuwbare energie groter worden. 

Als u klanten ontvangt is het wellicht een idee om een display op te hangen die de 

opbrengsten weergeeft. In kWh, kg CO2 besparing, of een andere combinatie naar keuze. 

Maar het leukste is de app ook aan uw (klein)kinderen te geven! Het gaat leven voor ze en 

ze gaan zich ervoor interesseren. In korte tijd weten ze er meer vanaf dan u. U moet er 

maar tegen kunnen. 
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Foto rechts: geïnstalleerd bij een 

elektronica bedrijf 

 270 yingli 255WP  panelen 

 Oost / west configuratie. 

 Opbrengst 53.000kWh per jaar. 

 

Foto links: 

 3 x 17KW SMA omvormers 

 Online monitoring 

 Systeem bewaking  

 Opbrengst garantie 

 

 

Zie onze website voor onze referenties. 
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