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Zijn zonnepanelen  
ook voor mijn pand  
interessant?
Bijna altijd is er wel een oplossing waarin zonnepanelen  
bijdragen aan uw doelstellingen om te verduurzamen.  
Dus óók als u geen middelen vrij kunt maken – of niet de  
middelen er voor over heeft – om zelf de panelen te kopen. 
Op de binnenzijde van deze folder leest u welke oplossing 
het beste bij u past. Heeft u vragen over de aanschaf of  
huur van zonnepanelen, dan verwijzen wij u graag naar 
www.solisplan.com/meierijstad.

www.solisplan.com/meierijstad

wat is uw plan 
voor de zon?



De CO2-uitstoot door het bedrijfsleven moet in 2030 minimaal 49% lager 
zijn dan nu. Dat gaat lukken. Maar alleen: samen. En dus hebben gemeente 
Meierijstad, Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en Rabobank de handen 
ineengeslagen: wat kunnen wij gezamenlijk doen om vastgoedeigenaren en 
ondernemers te ondersteunen?

Wat onderscheidt Solisplan?
Solisplan is opgericht met een onderscheidende visie: 
niet alleen panelen leggen, maar de vastgoedeigenaar 
en ondernemer van a tot z ontzorgen. Het wil daad- 
werkelijk bijdragen aan de ambities van de overheid, 
de pandeigenaar en de ondernemer. Vandaar de naam: 
Solisplan betekent letterlijk ‘plan voor de zon’.  
Het bedrijf ontwerpt en installeert complete systemen. 
Altijd op maat. Inmiddels hoort Solisplan in het groot-
zakelijke segment tot de grotere spelers in de markt en 
is het zelfs een van de weinige die al SCOPE12-installa-
ties* op kan leveren. 

Wie schakelt u in voor zonnepanelen op uw dak?
Een aantrekkelijke en effectieve manier om een  
bedrijfspand te verduurzamen, is het laten leggen van 
zonnepanelen. De vraag waar veel vastgoedeigenaren 
en ondernemers echter mee stoeien, is: wie schakel je 
daar voor in? Want je wilt een partij die toegankelijk, 
professioneel en betrouwbaar is. Wij hebben  
gezamenlijk de markt verkend en de vele aanbieders 
tegen het licht gehouden. Als beste uit de bus – in 
prijs, opties, service en kwaliteit – kwam Solisplan uit 
Sint-Oedenrode.

Is uw dak minimaal  
400 m2 groot?

Solisplan concentreert zich op de groot- 
zakelijke markt, met daken vanaf 400 m2. Voor 
kleinere daken werkt zij samen met betrouw-
bare partners uit deze regio. Info nodig?  
Neemt u gerust contact op met Solisplan.

Neemt u contact op met Solisplan. 
De criteria om in aanmerking te
komen voor een subsidie wijzigen 
regelmatig.

Vraag een vrijblijvende offerte  
aan bij Solisplan. U krijgt een  
compleet en uitgebreid ‘plan  
voor de zon’ op uw dak.

*     Door uw dak te verhuren, creëert u zonder risico extra inkomsten voor uw pand of 
onderneming: Solisplan vraagt de subsidie aan, regelt de financiering, verzorgt de 
installatie en exploitatie van de panelen. U krijgt een vaste huurvergoeding én een 
flinke korting op uw stroomkosten. Niet gek dat deze oplossing steeds populairder 
aan het worden is. Interesse in dakverhuur? Neemt u contact met op Solisplan.

**    De SDE+ regeling is een exploitatiesubsidie. Degene die energie produceert 
ontvangt subsidie voor de duurzame energie die wordt opgewekt.

*  Scope 12 is een certificatieregeling voor zonnestroominstallaties die 
in 2020 is ingevoerd. Dat is gedaan op voorspraak van verzekeraars. 
Zij willen dat de kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties 
alleen nog door gecertificeerde bedrijven wordt gedaan.

Kies voor operational lease. Neem 
contact op met Solisplan voor de
verschillende opties.

Verhuur uw dak: u profiteert  
direct van de zon, verduurzaamt 
uw bedrijf én houdt uw liquide  
middelen op peil.*

Heeft u al een  
SDE+-regeling**  
aangevraagd?

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Wilt u zelf investeren  
in zonnepanelen?

Is uw dak minimaal  
2.000 m2 groot?

info@solisplan.com
085-3031325

www.solisplan.com/
meierijstad

Meierijstad 
duurzamer maken. 
Dat is het doel. 

Ja

Ja


