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Energie Samen Rivierenland is een lokale, coöperatieve 

energiebeweging die duurzame energie-initiatieven aanjaagt 

en versterkt. We werken aan een schone en betaalbare 

energievoorziening voor ons allemaal. Energie Samen Rivieren-

land wil de energietransitie mede mogelijk maken door als 

vertrouwd adviseur samen te werken met ondernemers, 

instellingen, overheden en burgers.

Ontzorgen

We helpen met onafhankelijk advies, ondersteuning en/

of totale ontzorging bij energie en -besparingsprojecten. 

Bedrijven en instellingen ontzorgen we bijvoorbeeld met hulp 

bij de energieaangifte of met een plan op maat voor lagere 

energiekosten. We zijn onafhankelijk, lokaal geworteld en 

– met meer dan duizend afgelegde klantreizen – aantoonbaar 

succesvol. Als coöperatieve onderneming heeft Energie 

Samen Rivierenland geen winstoogmerk. Door slim gebruik 

te maken van lokale en regionale subsidies, kunnen we een 

gedeelte van onze dienstverlening kosteloos uitvoeren.

Wie zijn wij?

Je dak als 
verdienmodel?

Het kán!

Nu gratis advies op maat over 
zonnepanelen op je bedrijfspand.



Bekijk het zakelijk Bekijk het zonnig

Zonnepanelen? Dat het goed is voor het milieu weten we 

allemaal wel, maar als ondernemer bekijk je zoiets toch ook 

van de zakelijke kant: wat levert het mij op?

Over het algemeen verdient een investering in zonnepanelen 

zich binnen 5 tot 10 jaar terug, maar voor het komt tot plaat-

sing van een installatie, loop je nog tegen een hoop vragen 

aan. Bijvoorbeeld hoe het zit met subsidieregelingen, of de 

fiscale kant van de zaak. En dan hebben we het nog niet eens 

over de keuze van het type zonnepanelen, de plaatsing en 

het aanvragen van een eventuele vergunning.

Uitgebreide rapportage

En dit is waar Energie Samen Rivierenland om de hoek 

komt kijken. Want de zonneconsulent van Energie Samen 

Rivierenland helpt bedrijven en instellingen met onafhankelijk 

advies en stelt een uitgebreide rapportage op die kosten, 

opbrengsten en overige zaken helder in beeld brengt, zodat 

je een weloverwogen keuze kunt maken.

Zorg- en Logeerboerderij ‘Onze 

Missie’ uit Gellicum heeft 78 

panelen geplaatst na advies van 

Energie Samen Rivierenland. 

Met de energieprijzen van 

vóór de energiecrisis zou de 

terugverdientijd 5 jaar zijn, dat 

is nu aanzienlijk sneller. En 

ze wekken nu ook voldoende 

stroom op om het pand 

elektrisch te verwarmen met 

warmtepompen.

Zonnig nieuws voor gebouweigenaren: 

Advies en rapportage over de haalbaarheid van 

zonnepanelen op je dak is voor bedrijven en 

instellingen in de gemeente West Betuwe tijdelijk 

helemaal gratis!

Als je nadenkt over zonnepanelen op je bedrijfspand en je 

maakt gebruik van dit gratis advies-aanbod, komt de zonne- 

consulent langs om je dak te checken en je gegevens door 

te nemen. Vervolgens krijg je een schriftelijk advies met een 

businesscase waar je zelf mee aan de slag kan. 

Dakconstructie-zorgen? No cure, no pay!

Als een zonnedak niet mogelijk is omdat volgens je 

constructeur het dak niet stevig genoeg is, krijg je van de 

gemeente tijdelijk de kosten voor het constructeursrapport 

tot ¤ 800 vergoed. 

Gaat de plaatsing wel door, dan kunnen we je ook helpen met 

de uitvoering en de financiering en maken we daar gelijk een 

offerte voor. De uitvoering omvat het aanvragen en vergelij-

ken van offertes bij vertrouwde leveranciers, het begeleiden 

van de uitvoering en hulp bij het regelen van subsidies en 

andere (financierings)regelingen.

Uit de praktijk

Maak snel een afspraak 
met de zonneconsulent 

van Energie Samen Rivierenland
voor gratis advies.

Bel 085 016 1411 of stuur een mailtje naar 

zonadvies@energiesamenrivierenland.nl 


