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Conclusie: vraag subsidie aan voor zonnepanelen

Laatste kans op goede subsidie voor zonnepanelen

• De subsidieaanvraag is vrijblijvend: bij een positieve beschikking krijgt u 

1,5 tot 3 jaar de tijd om de installatie te realiseren.

• U bent niet verplicht om het project te realiseren, maar u heeft wel de 

optie op een goede business case

Er is op dit moment 6 miljard euro SDE+ subsidie 
beschikbaar voor de Stimulering van Duurzame 
Energieproductie (SDE)

De subsidies voor zonnepanelen lopen sinds 2017 sterk 
terug en zullen nog verder dalen in de toekomst:

2017 2018 2019

Subsidie per kWh met 
huidige elektra prijzen

€ 0,085 € 0,065 € 0,050

De kostprijs van zonnestroom is ook gedaald, maar niet in 
die mate

In het nieuwe klimaatakkoord en in de brancheafspraken 
neemt de druk op bedrijven om energiebesparende 
maatregelen te nemen toe



• Indi verzorgt samen met Energy Check de subsidieaanvraag

• De subsidie kan op naam van uw organisatie worden gezet (in geval van 

zelf investeren) of op naam van Indi (in geval van een huur dak)

• Indi werkt kosteloos mee aan het overzetten van de subsidie naar een 

andere entiteit

• Wat moet u daarvoor doen? Het ondertekenen van 1 formulier

Wat bieden wij aan?

Ik heb nog geen subsidie

• Wij ontwerpen uw installatie en doen op basis daarvan een aanbieding

• Na schouwing van de locatie doen we een definitief aanbod

Ik heb al subsidie



257 kWp
857 panelen

De installatie

€ 200.000 
tvt: 10 jaar*

Zelf investeren

Opbrengsten: 
€ 2.000 per 

jaar

Huur dak:

* Excl. financieringslasten



• Wij realiseren, beheren en financieren zonnestroomprojecten

• Onze service is erop gericht om al het werk en risico’s aangaande het 

zonnestroomsysteem uit handen van de klant te houden

• Indi en Energy Check werken samen en we hebben een gemeenschap-

pelijk belang: de energietransitie versnellen

Wie is Indi Energie?

3.200 kWp

SnowWorld

600 kWp

WEPA NL

550 kWp

RWE Amercentrale

Een greep uit onze projecten


