
 

Zonnepanelen op uw dak 
Huur of lease uw zonnepanelen 



 

 
 

 
 
 

Wie we zijn  

 
InZon gelooft in de wereld van morgen en willen deze zo duurzaam mogelijk maken. Wij willen Nederland 
zo snel mogelijk voorzien van duurzaam opgewekte zonne-energie. Dit doen we door zoveel mogelijk 
bedrijfsdaken te vullen met zonnepanelen. We ontwikkelen duurzame energieprojecten, waarmee we onze 
klanten helpen investeren in een groene toekomst.  
 
Op dit moment heeft 93,5% van alle Nederlandse bedrijven nog geen zonnepanelen op hun dak liggen. Dit 
moeten en kunnen veel meer daken zijn. InZon wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken om te verduurzamen. 
Vaak zien we dat de administratie en financiering van zonnepanelen drempels vormen om te investeren in 
zonne-energie. Wij nemen deze obstakels voor u weg door de selectie, aankoop en installatie van 
zonnepanelen te regelen. Zo kunt u gemakkelijk gebruikmaken van duurzame zonne-energie, zonder grote 
investering!  
 
Ons team bestaat uit ervaren mensen die bekend zijn met het hele installatieproces van zonnepanelen. We 
adviseren en helpen u graag bij het vinden van een passend concept voor uw situatie.  

 

Wat we doen  

 
InZon – Huur  
Met InZon – huur heeft u geen omkijken naar de zonnepanelen en de opbrengst. Wij huren uw dak en 
betalen u daarvoor maandelijks een vooraf vastgesteld bedrag. We regelen daarbij het complete proces, 
inclusief installatie, onderhoud, financiering en de benodigde overeenkomsten. De opbrengsten van de 
zonnepanelen verkopen wij aan het elektriciteitsnet.  

 
 In het kort: 
• Wij betalen de zonnepanelen en zorgen voor de installatie, onderhoud en service 
• U ontvangt van ons gegarandeerd maandelijks een bedrag voor uw dak 
• U heeft de optie om de opgewekte elektriciteit af te nemen. 

 
InZon - Lease 
Met InZon – Lease betaalt u maandelijks een vast bedrag voor de zonnepanelen op uw dak. Wij verzorgen 
de installatie en het onderhoud van de panelen. Met InZon – Lease profiteert u zelf van de opgewekte 
energie. Zo kunt u zonder zorgen gebruik maken van zonne-energie. Na een periode van 15 jaar kunt u de 
zonnepanelen overnemen voor een marktconforme prijs, waarvan de minimale waarde vooraf is bepaald. 

  
 In het kort: 
• U betaalt een maandelijks bedrag voor de zonnepanelen.  
• Wij zorgen voor de installatie, onderhoud en service. 
• U profiteert zelf van de opbrengst 



 

De voordelen op een rij:  
 
• Draag bij aan een duurzamer Nederland 
• Ontvang gegarandeerd maandelijks een bedrag voor uw dak 
• Haal rendement uit uw dak 
• Geen zorgen om installatie, onderhoud en service 
• Geen investering nodig 

 
 

SDE-subsidie  

De stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) 
instellingen die van plan zijn hernieuwbare energie te produceren. Als u een SDE-beschikking toegewezen 
krijgt, kunt u gedurende 15 jaar subsidie ontvangen per opgewekte kilowattuur. In oktober 2019 start de 
laatste ronde van de SDE+. Vanaf 2020 geldt de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).  
 
Van de SDE++-subsidie kunnen ook projecten die zich richten op het reduceren van Co2 gebruikmaken, zij 
krijgen zelfs prioriteit. De focus van de SDE-regeling wordt dus verplaatst van groene energie naar Co2-
reductie. Ook het subsidiebudget wordt volgend jaar waarschijnlijk kleiner. De nieuwe SDE++ is dus 
nadeliger voor projecten die zich richten op zonne-energie.  
 
Er gaat een hoop veranderen en dat heeft grote gevolgen voor het financieel rendement en de 
terugverdientijd van de installaties. InZon regelt de complete aanvraag voor u. U hoeft zelf dus niet uit te 
zoeken of u in aanmerking komt voor deze subsidie, dit regelen wij voor u.   
 
 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het proces 
 
Wij willen samen met u het proces efficiënt en effectief doorlopen. Zo dragen we met z’n allen bij aan een 
duurzamer Nederland.  
 
Wij regelen alles voor uw dak, terwijl u er financieel van kunt meeprofiteren. Elke processtap bestaat uit een 
aantal onderdelen die wij voor u uitvoeren. U heeft daardoor geen omkijken naar het proces. 
 

 
 

• U ontvangt een passend aanbod voor uw situatie.  
• We sturen u een aantal overeenkomsten die nodig zijn om gebruik te maken van de 
 zonnepanelen. U kunt deze rustig doornemen. Het gaat om de volgende overeenkomsten: 
 

- Power Purchase Agreement 
- Engineering Procurement Construction overeenkomst 
- Opstalovereenkomst 
- Onderhoud & Service 

 
• In overleg met de netbeheerder regelen wij de benodigde verzwaring van uw netaansluiting 
 (mocht dit nodig zijn) 
• In overleg met u bepalen we de installatiedag van de zonnepanelen 
• Wij zullen opdracht geven voor de installatie van een Bruto Productie Meter. 

 

 
• De zonnepanelen zijn geïnstalleerd. U kunt nu profiteren van de opbrengst.  

Installatie 

Profiteren 

Offerte tekenen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planning 
De doorlooptijd van de installatie is sterk afhankelijk van externe factoren. Zo kan de SDE-aanvraag 
al vier maanden in beslag nemen. Daarnaast kan bijvoorbeeld het verzwaren van uw netaansluiting, 
hier is de netbeheerder verantwoordelijk voor, vier maanden in beslag nemen. Onze ervaring is dat 
het tenminste 1 jaar duurt voordat u kunt opwekken. 
 
 
Geïnteresseerd? 
Wilt u zorgeloos van duurzaam opwekte energie profiteren? We doen u graag een passend voorstel. 
U kunt ons bereiken via 085 – 302 64 85 of per mail via info@inzon.nl.  
 
 
 



 

 


