Stimuleringsregeling Duurzame
Energieproductie (SDE+ 2014)

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie zonnepanelen fase 5 en 6!
Voor de subsidieregeling duurzame energie (SDE+2014) is nu nog subsidie
beschikbaar als u nu investeert in zonnepanelen! Vanuit dit budget is het
mogelijk om gedurende 15 jaar een subsidie te ontvangen per
geproduceerd kWh. De regeling is bedoeld voor grootverbruikers, oftewel
aansluitingen > 3 x 80 ampère en installaties > 15 kWp.
De inschrijving voor deze subsidie is opengesteld vanaf 1 september tot 18
december 2014. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst
behandeld. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees er snel bij
want het budget is naar verwachting snel op!
Voorbeeldrekensom op basis van fase 6:
Investeert u bijvoorbeeld voor € 100.000,- in een zon-PV installatie dan
wekt deze installatie naar verwachting ca. 95.000 kWh per jaar op. Uw eigen stroom levert u dan een besparing op de
stroomrekening op van ca. 7 eurocent (stroomprijs + 1 cent energiebelasting + 1 cent transport), oftewel ca. € 6.650 per jaar.
Hiernaast is het nu dus mogelijk (via de SDE+ subsidie) 15 jaar lang een groene opweksubsidie te ontvangen van 9,3 eurocent
per kWh per jaar. Oftewel een bedrag van 95.000 kWh x 9,3 eurocent = € 8.835,- per jaar. Samen met de besparing is dit een
bedrag van bijna € 15.485,- per jaar! Gedurende de looptijd van 15 jaar levert uw investering van € 100.000,- dus (15x
€15.485 =) € 232.275,- op. Aan toegerekende kosten voor verzekering en onderhoud bent u jaarlijks ongeveer € 750,- kwijt.
Een geweldig aantrekkelijke investering dus!
De subsidieregeling is gefaseerd qua openstelling en hoogte van subsidie. Vanaf nu tot 18 december 2014 zijn er nog 2 fases.
Echter, hoe langer u wacht, hoe kleiner de kans op voldoende budget. De opening van fase 6 is op 3 november.
Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is meer informatie te vinden over deze regeling en kunt u
ook de aanvraag indienen voor subsidie. Op deze website zijn ook de indieningstermijnen en exacte subsidiebedragen per
fase te vinden. Uiteraard zijn wij ook bereid u telefonisch hierover te woord te staan en meer uitleg te geven.
Website over de subsidie regeling  www.rvo.nl/sde
Meer informatie is ook te vinden op onze eigen website  www.agro-nrg.nl
Voor meer informatie over Agro-NRG kunt u kijken op de website www.agro-nrg.nl en www.wijoogstendezon.nl. Voor
vragen of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

