
Direct inzicht in de terugverdientijd 

Heeft u serieuze interesse in de aanschaf en/of het verhuren van uw dak voor zonnepanelen en wilt u 

weten hoe uw persoonlijke businesscase eruit ziet? Dan kunt u zich, indien u zelf eigenaar bent van 

een (bedrijfs)pand met een elektriciteitsaansluiting groter dan 3 keer 80 Ampère (de zgn. 

grootverbruiksaansluiting), inschrijven voor een gratis maatwerkgesprek met onafhankelijke 

subsidiespecialisten. 

 

De subsidiespecialisten kijken samen met u of de investering in zonnepanelen en een 

subsidieaanvraag voor u zinvol zijn. Zij stellen voor u de businesscase op met inzicht in uw investering 

en terugverdientijd. Op basis van de uitkomsten kunt u beslissen om een SDE++ subsidie aan te 

vragen. Mocht u besluiten tot een subsidieaanvraag dan helpen de subsidiespecialisten u met het 

invullen van de aanvraag.  

 

Heeft u geen grootverbruiksaansluiting maar wel een groot dak? Dan komt u bij de aanschaf van 

zonnepanelen waarschijnlijk voor andere subsidiemogelijkheden in aanmerking. Kijk hiervoor op 

ArnhemAAN.nl of RVO.nl 

 

Wees er op tijd bij 

De SDE-regeling gaat begin oktober 2021 weer open. Om te zorgen dat u een goede aanvraag kunt 

doen is het belangrijk dat u op tijd start met de voorbereidingen. Het is niet nodig om voor de 

aanvraag al opdracht te geven voor het plaatsen van zonnepanelen. Meld u dus nog deze zomer aan 

voor het maatwerkgesprek.  

 

Maatwerkgesprek is gratis  

Inschrijven voor een gratis maatwerkgesprek kan door een mail met het onderwerp "Maatwerkgesprek 

SDE++" te sturen naar energiescanbedrijven@arnhem.nl .  Vermeld in de mail uw contactgegevens, 

om welk pand het gaat, wie eigenaar/huurder is en indien al bekend het elektriciteitsverbruik over de 

afgelopen 2 jaren (dit heeft u ook nodig tijdens het gesprek). Na inschrijving zal het 

subsidieadviesbureau Hezelburcht op korte termijn een afspraak met u maken. Heeft u nog vragen? 

Bel dan naar Mela Splinter of Monique van Merrebach van de gemeente Arnhem: 026-3774315 of 

026-3773305. 

  

 

https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/opwekken-financiele-regelingen-voor-ondernemers-en-andere-organisaties/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

