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Zonnestroom zonder investering
voor uw bedrijf of organisatie

Bent u geïnteresseerd?
Neem nog vandaag
contact met ons op!

Bel: 013 - 57 227 73 
of
Mail: info@dutchsolarenergy.nl



Laat uw dak renderen,
gebruik uw eigen energie!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en tegelijkertijd 
besparen op uw energierekening zonder te hoeven investeren! 
Dutch Solar Energy biedt zonnepanelen aan op uw bedrijfspand 
via zowel financial lease- als operational leasecontracten. Een          
snelle en voordelige manier om zonnestroom binnen uw bedrijf te 
realiseren.

Voordelen
- Een betrouwbaar zonnestroomsysteem op uw pand.
- Directe besparing op uw energierekening.
- Waardestijging van uw bedrijfspand.
- Na afloop van de huurperiode uw eigendom om nog
 jarenlang te profiteren van gratis opgewekte energie.
- Behoud van liquiditeit voor kerntaken binnen uw organisatie.
- Financial- of operational lease.

Voor wie?
- Ondernemers met eigen bedrijfspand(en).
- Verenigingen van Eigenaren (VVE).
- Woningbouw verenigingen.
- Energiecoöperaties.
- Sportverenigingen.
- Overheden.
- Verhuurders van onroerend goed.

Voorbeeld indicatief 
168 panelen opbrengst 40824 kWh/jaar

Looptijd 
overeenkomst

10 jaar
 7 jaar
 5 jaar

Bruto huur
per maand

€ 474,00
€ 618,00
€ 813,00

Besparing
per maand

€ 410,00
€ 410,00
€ 410,00

Netto huur
per maand

€  64,00
€ 208,00
€ 403,00

Onze missie is “zonnestroom mogelijk maken voor iedereen”.

Onze klanten aan het woord
“Na een vakkundige presentatie, demo en een goed onderbouwde 
rendementsberekening hebben wij gekozen voor Dutch Solar Energy, 
omdat zij zich onderscheiden in het geven van veel meer info en 
nuttige tips dan de andere partijen. 

De service van Dutch Solar Energy is ook nog eens uitstekend en 
de beoogde jaaropbrengst aan kWh wordt zeker gehaald. Over 
7 jaar zijn de zonnepanelen terugverdiend, maar zij produceren      
daarna nog jaren goedkope energie.”

VVE Cypresstraat, Tilburg


