Zonnepanelen
voor bedrijven
Een lagere energierekening én minder inkomstenen vennootschapsbelasting betalen. Dat kan met
zonnepanelen. Daarnaast bent u ook nog eens
minder afhankelijk van de grillen van de grote
energieleveranciers. U wekt uw eigen energie op: stil,
schoon en duurzaam. Via een draadloos systeem kunt u
op ieder moment op uw telefoon of tablet aflezen wat uw
zonnepanelen opbrengen. Laat uw dak voor u werken!
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een lagere energierekening

De overheid beloont ondernemers die investeren in
energiebesparende technieken of duurzame energie.
Daardoor betaalt u uiteindelijk zelf maar een klein
deel van de daadwerkelijke investering. In gunstige
gevallen heeft u uw investering binnen vier jaar
terugverdiend. U kunt namelijk een beroep doen
op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en
de verhoogde Energie Investeringsaftrek (EIA). Voor
grotere projecten kunt u een beroep doen op de SDE+
subsidie. Erg interessant voor uw bedrijf!

Met zonnepanelen maakt u gebruik van een
gratis en onuitputtelijke bron van energie. U zit
dus nooit zonder stroom. Sterker nog: u wordt uw
eigen energieleverancier van groene stroom die u
meteen kunt verbruiken, zonder dat u dat terugziet
op uw energierekening. De elektriciteit die u niet
gebruikt, gaat terug het net in. U krijgt hiervoor
een vergoeding van uw elektriciteits-bedrijf. Wilt
u geen last hebben van de prijsstijgingen die uw
energieleverancier u voorschotelt? Begin dan nu
met het opwekken van uw eigen stroom.

goed voor
het mileu
Zonne-energie is schone energie, zonder negatieve
effecten op mens en milieu. Wilt u echt bijdragen aan
een duurzame samenleving, dan is zonne-energie
een uitstekende keuze. Voor uzelf én voor de volgende
generaties. U geeft uw bedrijf bovendien een groen
gezicht: u laat uw medewerkers, klanten en relaties
zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt. De CO2voet-afdruk van uw bedrijf zal afnemen door het
plaatsen van zonnepanelen.

veilige investering
Uw dak beschermt tegen weer en wind, maar biedt eigenlijk verder geen rendement. Dat kan anders! Benut de
oppervlakte optimaal door deze van zonnepanelen te
voorzien. Zonnepanelen zijn de laatste jaren fors in prijs
gedaald. Dankzij technologische ontwikkelingen bieden
ze een steeds hogere opbrengst. Zo wordt uw dak een
productiemiddel dat een zeer aantrekkelijk rendement
oplevert. Zonder extra personele inspanning en met
hulp van de belastingdienst! Kortom: u belegt uw
bedrijfsvermogen veilig met de zekerheid dat uw
investering flink rendeert! Uw rendement is uiteraard
afhankelijk van de door u verkregen subsidies.
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Begin nu met
het opwekken
van uw eigen
stroom

complete
installatie
Overstappen op zonnepanelen hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Wij onderzoeken of uw dak geschikt is om zonnepanelen op te
plaatsen. U weet zich verzekerd van hoogwaardige zonnepanelen
tegen de beste prijs in de markt. Ook kunt u rekenen op deskundig
advies en vakkundige installatie van een zonnestroomsysteem,
inclusief omvormers en monitoringapparatuur.

Over stahlhofer
Stahlhöfer is specialist in het ontwerpen, aanleggen,
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties.
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en
instellingen zoals woningcorporaties.

Kiezen voor stahlhofer is kiezen voor
 één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud
 een vakkundig installateur met veel ervaring
 een installateur die werk maakt van duurzame energie
 m
 aatschappelijk verantwoord ondernemen
(Stahlhöfer is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Meer informatie?
Wilt u meer weten over
zonnepanelen of een vrijblijvende
offerte aanvragen? Stahlhöfer
Electrotechniek helpt u graag verder.
www.stahlhofer.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl
Contact
Stahlhöfer Electrotechniek
Joop Geesinkweg 308
1114 AB
Amsterdam-Duivendrecht
T 020 468 95 50
E info@stahlhofer.nl

