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• hoger rendement
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Zelf investeren

Aansluitkosten
>3x80A onderzoeken

Dak verhuren

Beschikbaar dak-
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Zonneparken
Ontwikkel samen met CCS een zonnepark en ontvang tot € 6000,- huur per hectare! 

Geheel ontzorgd, met behoud van zeggenschap over het project, of als eigenaar van 

het park. De vorm en mate van risico en betrokkenheid bepalen we samen. Wordt u een 

lokale zonnekoning? 

Wanneer interessant?
• U boert op arme grond met lage gewasopbrengst per hectare;
• U heeft geen bedrijfsopvolging en nadert de pensioenleeftijd (vaste inkomsten  
 voor komende 15 jaar veiligstellen);
• U wilt de arbeidsintensiteit van uw bedrijf afbouwen; (meer tijd voor andere zaken)
• U draagt graag bij aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

www.ccsenergieadvies.nl

SDE afhandeling en
CertiQ-rapportage
Als u gebruik maakt van SDE subsidie moet de productie van uw zonne-energiesysteem 

apart gemeten en geregistreerd worden bij CertiQ. Op basis daarvan krijgt u subsidie 

uitgekeerd en groencertificaten toegekend. Wij verzorgen de jaarlijkse rapportage en 

administratieve afhandeling graag voor u.

Financiering en exploitatie
Profiteer meteen van zonne-energie! Directe inkomsten uit verhuur van uw dak of land. 

CCS verzorgt de volledige realisatie en exploitatie van de zonnepanelen. U hoeft niets te 

investeren en u heeft geen gedoe en geen risico. Uw financieringsruimte blijft beschik-

baar voor bedrijfsinvesteringen.

Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE+)
Bij grootschalige zonne-energiesystemen is SDE subsidie nodig. CCS kan deze subsidie 

voor u aanvragen en een financiële doorrekening maken. Voorwaarde voor de SDE sub-

sidie is dat u beschikt over ruimte voor minimaal 60 panelen en een netaansluiting groter 

dan 3x80 ampère (grootverbruikersaansluiting) of deze aan kunt leggen.

Stimulering Duurzame Energieproductie

SDE +

   
 


