
ZAKELIJK TILBURG
KIEST VOOR ZON

OPEN VOOR ANDERE LEVERANCIERS
Dit initiatief wordt gedragen door Dutch Solar Energy en mede onderschreven door 100%ZON. 
Twee Tilburgse bedrijven in de zonne-energie sector. Maar het initiatief is niet exclusief. Andere 
kwalitatief goede leveranciers uit Tilburg worden uitdrukkelijk uitgenodigd aan te schuiven.
Samen maken we Tilburg duurzaam.

VOOR WIE
Wij benaderen alle bedrijven die lid zijn van BORT/Vitaal. Ook overige bedrijven in Tilburg die 
een pand hebben met een dak waar zonnepanelen op kunnen, zijn welkom. Van bedrijven met 
kleine daken en een relatief laag energieverbruik tot bedrijven met grote dakoppervlaktes. Ook 
daken met tienduizenden vierkante meters vallen onder dit initiatief. Vanaf 200 m2 bieden we 
naast de koopoptie ook de opties ‘dakhuur’ en ‘samenwerking’ aan.

SDE++ SUBSIDIEREGELING
Bedrijven met een aansluiting voor grootverbruikers (groter dan 3x80A) kunnen subsidie aanvra-
gen via de SDE++ regeling. Dit maakt de business case nog aantrekkelijker en ook veel zekerder. 
Wij kunnen deze subsidie zonder kosten voor u op uw eigen naam aanvragen. Meldt u zich in 
dat geval vanaf nu aan op onze website: www.solar4businesstilburg.nl
De subsidieronde opent op 23 november aanstaande. Daarna kan het een jaar duren voor er 
weer een mogelijkheid is. Bij een positieve subsidiebeschikking circa 3 maanden later, hebt u 
daarna nog 18 maanden om de installatie daadwerkelijk aan te leggen.

MEER OVER 100%ZON
100%ZON laat zien dat zonne-energie voor iedereen rendabel is. Dat was 
ons doel toen we het in 2011 oprichtte, en dat is het nog steeds! Wij hebben 
ons gespecialiseerd in zonne-energie, omdat we ervan overtuigd zijn dat we 
daardoor de beste kwaliteit kunnen leveren. Elk dak is anders, iedere klant heeft 
eigen wensen.

• Schone stroom voor uw bedrijf

• Besparen op uw energierekening

• Duurzaam ondernemen én direct rendement
Wij realiseren samen met u als Tilburgse ondernemer zonnepanelen

op daken van bedrijfspanden. Diverse proposities mogelijk: aankoop,

dakhuur of samen realiseren. Hierbij is maatwerk, ontzorgen en

nauwkeurigheid het uitgangspunt!

Wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie gebouwde omgeving)
over Solar4Business Tilburg:

“Duurzame energie opwekken met zonnepanelen draagt bij aan een ener-
gie neutraal Tilburg in 2045. In onze gemeente zijn nog te veel daken van 
bedrijven onbenut, die prima geschikt zijn voor zonnepanelen. Daar moet 
wat ons betreft snel verandering in komen. De gemeente Tilburg juicht dit 
initiatief dan ook van harte toe”.   

Kapitein Rondairestraat 3, 5015 BC Tilburg
T 013 57 227 73
E info@solar4businesstilburg.nl 
www.solar4businesstilburg.nl lid van Holland Solar



MAXIMALE ONTZORGING
Welke opties u ook kiest wij  ontzorgen u altijd maxi-
maal. Wij lopen nauwkeuring alles na waar reke-
ning mee gehouden moet worden. Denk daarbij aan 
verzekering, constructieberekeningen, dakbedek-
king, de gevolgen voor het dakonderhoud en de vei-
ligheid op het dak. Wij ondersteunen u volledig met 
onze kennis en ervaring. 

KWALITEIT IS BELANGRIJK
U wilt geen risico lopen vanwege verkeerde aanslui-
tingen of lekkage krijgen door te veel gewicht op de 
verkeerde plaats. Daarom staat kwaliteit altijd voorop. 
Onze projecten worden altijd uitgevoerd door gekwalifi-
ceerd personeel, volgens de laatste normen gedocumen-
teerd en gekeurd bij oplevering door een onafhankelijke 
keurder. Ook na de oplevering blijven we betrokken bij 
het goed en veilig functioneren van het zonnepanelen-
systeem.

PROJECT • Woonzorgcentrum Het Laar, TilburgPROJECT • Entertainment centrum De Voltage, Tilburg

PROJECT • Gebr. Kraan Rondkartonnage, TilburgPROJECT • Zorgcentrum Groenstraat, Tilburg

IMPRESSIE
PROJECTEN

MEER OVER
DUTCH SOLAR ENERGY
Dutch Solar Energy is opgericht in 2011 en richt 
zich sinds 2017 voornamelijk op de markt van 
zonnepanelen op bedrijfsdaken. Sinds die tijd 
is er een totaal van meer dan 20.000 panelen 
gelegd op daken van bedrijven, instellingen en 
appartementsgebouwen. Onze mensen zijn uitste-
kend opgeleid en officieel geregistreerd als Solar 
Specialist (www.solar-specialist.nl).

EEN GREEP UIT ONZE GEREALISEERDE
PROJECTEN
• Bouwbedrijf André Doevendans Tilburg
• Boxtom, Goirle
• Business Center Ringbaan Noord, Tilburg
• De Voltage, Tilburg
• Gebroeders Kraan RondKartonnage, Tilburg
• Mutsaers Textiles, Tilburg
• Naaykens Luchttechnische Apparatenbouw, Tilburg
• ROFA, Rijen
• Strabeko, Tilburg
• Vleesveehouderij Broeders, Berkel-Enschot
• VvE Cypresstraat, Tilburg
• Woonzorgcentrum Het Laar, Tilburg
• Zorgcentrum Groenstraat, Tilburg                 

KOOP   VERHUUR DAK  SAMENWERKING

Wie is eigenaar?

Wie investeert?

Wie verstrekt mogelijk
een lening?

Indicatie investering
panelen & omvormer

Indicatie investering
verdeelkasten & netaansluiting

Vergoeding projectbegeleiding

Te ontvangen dakhuur

Waarom kiezen voor deze optie?

Uw bedrijf

Uw bedrijf

Uw huisbank

€450 tot €500/kWp
(vanaf 500 m2)

€30/kWp tot
€150/kWp

nihil

n.v.t.

Beste rendement
voor uw eigen geld

De aanbieder

De aanbieder

Financieringfonds
Solar4Business

Voor aanbieder

Voor aanbieder

nihil

€1,80/m2/jaar

Verdienen zonder
investering

Gezamenlijke B.V.

De aanbieder & uw bedrijf samen

Financieringfonds
Solar4Business

€450 tot €500/kWp
(vanaf 500 m2)

€30/kWp tot
€150/kWp

nihil

€1,80/m2/jaar

Samen investeren, samen verdienen

OPT I ES  VOOR  SOLAR4BUS INESS  T I LBURG

VOOR & DOOR TILBURGSE ONDERNEMERS
Op veel Tilburgse bedrijfspanden liggen al zonnepanelen. Maar heel veel daken worden nog niet 
gebruikt. Daar willen wij als Tilburgse zonne-energiebedrijven samen met u als Tilburgse ondernemer 
graag wat aan doen.

INVESTEREN IN ZON LOONT
De overheid ondersteunt het plaatsen van zon op bedrijfsdaken met fiscale maatregelen en subsidie-
regelingen. Tegelijkertijd zijn de prijzen gedaald. Er is momenteel nauwelijks een betere investering 
met een hoger rendement te bedenken dan een investering in zonnepanelen.

MAATWERK, IEDER BEDRIJF IS ANDERS
Wanneer u over voldoende financiële middelen beschikt geeft het zelf kopen van zonnepanelen altijd 
het beste rendement. Maar niet iedereen heeft tijd om zich in zonne-energie te verdiepen of is bereid de 
beschikbare middelen daar aan te besteden. Bij daken groter dan 200 m2 is het mogelijk voor andere 
opties te kiezen: het verhuren van het dak aan ons of samen met ons op uw dak het systeem realiseren 
en exploiteren. De verschillende opties staan hieronder opgesomd. Aan u de keus!




