
 

Stappenplan van Ambitie naar Realisatie

Stap 1: Technische haalbaarheid 
In de eerste stap wordt onderzocht of zonnepanelen technisch 
mogelijk zijn op uw bedrijfsdak. Een aantal aandachtspunten zijn 
essentieel om rekening mee houden of te (laten) onderzoeken. 

Aandachtspunten: 
- Bepaal locatie (denk aan: schaduw, diefstalgevoelig, etc.) 
- Technische analyse: controle aansluiting en controle 

dakconstructie 
- Controleer verzekeringen  
- Indicatie van aantal zonnepanelen en ligging 
- Controleer beschikbaarheid net bij netbeheerder (Stedin) 
- Betrek uw installateur en/of elektricien 
- Betrek uw accountant of financieel adviseur

Stap 2: Financiële haalbaarheid 
In stap 2 onderzoekt u de financiële haalbaarheid. Er zijn 
verschillende manieren om een dergelijke installatie te financieren. 
Probeer in deze stap een volledig beeld te krijgen van de 
financieringsmogelijkheden en de kosten van de installatie. 

Aandachtspunten: 
- Controleer eigen investeringsruimte 
- Onderzoek subsidiemogelijkheden (zoals: SDE+, EIA, KIA, etc.) 
- Onderzoek eventueel andere mogelijkheden (postcoderoos, 

dakverhuur, etc.) 
- Bepaal financieringsconstructie 

• Eigen kapitaal 
• Vreemd kapitaal (Energiefonds, crowdfunding, bank, etc.) 
• Combinatie 

- Offertes opvragen 
- Complete businesscase opstellen 
- Vraag subsidies aan

Overweegt u om zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak? Voor de realisatie van een 
dergelijke installatie zijn een aantal stappen te doorlopen en verschillende zaken om 
rekening mee te houden. Dit stappenplan dient niet ter vervanging van de expertise van 
marktpartijen, maar als leidraad om de juiste vragen te stellen en leveranciers te kunnen 
controleren. De stappen geven een algemeen beeld van het proces van ambitie naar 
realisatie van zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Ieder bedrijf en bijna ieder bedrijfsdak is 
anders en vraagt een hoge mate van maatwerk. ECUB begeleidt en ontzorgt u graag in het 
hele proces naar realisatie.
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In 5 stappen zonnepanelen op uw bedrijfsdak



Stap 3: Planning 
In de realisatie van de zonnepanelen krijgt u te maken met veel 
partijen. Het is daarom goed om een duidelijk beeld te hebben van 
alle partijen en hun rol en verantwoordelijkheden. Probeer waar 
mogelijk regie te houden en formuleer duidelijke afspraken. 

Aandachtspunten: 
- Neem investeringsbesluit 
- Bepaal type zonnepaneel en omvormers 
- Bepaal leverancier en installateur 
- Eventuele subsidiebeschikkingen 
- Formuleer duidelijke afspraken met uitvoerders 
- Bepaal energieleverancier voor teruglevering 
- Vraag de bruto-productiemeter (BPM) aan

Stap 4: Installatie 
Bij de installatie van de zonnepanelen plukt u de vruchten van de 
voorbereiding. De betrokken partijen weten wat er van hen wordt 
verwacht en de risico’s zijn maximaal beperkt. 

Aandachtspunten: 
- Voer de planning uit 
- Houd rekening met medeverantwoordelijkheid van installeren 
- Installeer bruto-productiemeter (BPM) voor SDE-subsidie 
- Vraag een groene EAN-code aan bij netbeheerder

Stap 5: Beheer 
Het beheer van de installatie wordt vaak onderschat. Om het 
rendement van de zonnepanelen langdurig te optimaliseren, is 
gedegen beheer essentieel. Uw zonnepanelen wekken duurzame 
stroom op en u kunt de installatie gebruiken voor uw groenprofilering. 

Aandachtspunten: 
- Teruglevering of salderen 
- Jaarlijkse fysieke inspectie en eventueel schoonmaken 
- Dagelijkse monitoring op functioneren van de installatie 
- Communiceer de realisatie van de zonnepanelen met uw personeel 

en relaties

Neem contact met ons op voor meer informatie: 

info@ecub.nl 

www.ecub.nl 

/EnergieCollectiefUtrechtseBedrijven 

@ECUB_NL
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