Unieke kans voor bedrijven in Deventer!
Doelstelling van ons project is om bedrijven in Deventer de gelegenheid te geven om zonder zelf te
investeren eigen energie op te wekken. Het rendement voor u is zowel op korte termijn (beperkte stijging
van de energiekosten) als op lange termijn (duurzame energie voor de komende generaties). Daarom
vragen we op grootverbruikers op 3 november 2014 de SDE-subsidie aan. Voor de financiering zijn
we in gesprek met het Energiefonds Overijssel.
Het project wordt uitgevoerd door
Bedrijvenparkmanagement Deventer, PM Energie BV en
Cofely GDFSuez.
Voorbeeld:
Hieronder zijn een paar rekenvoorbeelden uitgewerkt.
Exacte kosten kunnen per situatie variëren. Variabelen
zijn bijvoorbeeld de constructie van uw dak, afstand
panelen tot de meterkast en financiering.

Besparing per jaar
Grootverbruik
(250 panelen)
Kleinverbruik*
(10 panelen)

4.024,- op de
energienota
5.681,- subsidie
1.370,- op de
energienota

De voordelen / doelstellingen






U levert een bijdrage aan een
duurzame leefomgeving
U heeft minder last van prijsstijgingen
en verhoging van de energiebelasting
U hoeft niet zelf te investeren
Na 15 jaar heeft u nagenoeg gratis
stroom

Bijdrage per jaar aan
BPM
9.300,-

Netto voordeel

1.325,-

45,-/jaar en eigen
duurzame energie

405,-/jaar en eigen
duurzame energie

*jaarverbruik tot 10.000 kWh/jr

Hoe werkt het?
Grootverbruikers en kleinverbruikers roepen we op om hun dak daar voor ter beschikking te stellen. Als
u grootverbruiker bent vragen wij u tevens een machtiging om SDE-subsidie aan te vragen.
Wat krijgt u ervoor terug:
- Wij plaatsen bij u zonnepanelen;
- U ontvangt van ons de duurzame energie;
- Maandelijks ontvangt u van ons een factuur. De besparing die u realiseert is hoger dan onze
kosten. U heeft dus een netto voordeel.
De deelname is voor een periode van 15 jaar. Ontbinden tussentijds is ook mogelijk een betaald dan
een eenmalig bedrag voor de overname van het PV-systeem
Nog niet alle aspecten zijn tot in detail uitgewerkt. Dat
gaan we komende maanden doen. Zodra de SDEsubsidie wordt toegezegd en het Energiefonds Overijssel
akkoord heeft gegeven ontvangt u van ons een compleet
voorstel. U besluit dan definitief of u meedoet.
Volgende stap?
Machtig BPM om voor u een SDE-aanvraag in te dienen.
U spreekt de intentie uit om bij goedkeuring van de SDEaanvraag mee te doen in dit project.

Welke kosten zitten in de jaarbijdrage?:
 aanschaf en turn-key installatie van
het PV-systeem
 het regelen en afhandelen van de
SDE-subsidie
 verzekering van het totale PVsysteem
 periodiek onderhoud en inspectie

Vragen?
Bel of mail dan naar: info@pmdeventer.nl of 06 - 10983746 (Mark van Mast, parkmanager) of 06 –
2864 13 76 (Jankees Klapwijk, PM Energie)

