Ga ook verdienen
met zonnepanelen!
Maak kennis met Zelfstroom als partner in
melkveehouderij

Niet investeren,
wel besparen

Zonnepanelen
zonder investering
www.zelfstroom.nl/melkvee

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-077-729117

gedrukt

Verdienen met zonnepanelen
Bespaar direct op je energiekosten
Zonnepanelen leasen is heel simpel: wij
investeren en jij betaalt een maandelijks

Precies weten wat zonnepanelen jou
kunnen opbrengen?

leasebedrag. Dat bedrag staat voor de
gehele leaseperiode van tien jaar vast. Je

1 Scan de QR code, deze

maakt in die leaseperiode gebruik van

opent de Zelfstroom

stroom die je opwekt met zonnepanelen,

Whatsapp

waardoor je op je energierekening bespaart.
Je hoeft deze stroom immers niet meer bij
je energiemaatschappij af te nemen.
Doordat die besparing hoger uitvalt dan het

2 Geef ons je adres + jaarlijks verbruik door
3 We geven je binnen enkele minuten een
indicatie van wat jij kunt besparen

leasetarief is, verdien je geld.

Hoog rendement op de lange termijn

Zonnepanelen voor alle
melkveehouders

Zonnepanelenlease is een slimme keuze voor
de lange termijn. In alle gevallen bespaar je
met operational lease van zonnepanelen vanaf

Vergroenen en verdienen was nog nooit zo makkelijk

dag één op je energierekening, dit loopt op tot
wel duizenden euro’s per jaar en gemiddeld

*
€

€ 60.000 tot € 90.000 in 25 jaar. Dat komt
Zelfstroom is in 2014 opgericht met als doel de energietransitie te versnellen. Daarom maken
wij zonnepanelen bereikbaar voor iedereen – dus ook voor ondernemers. Dankzij operational
lease verduurzaam je op grote schaal, zonder grote investering. Je wordt zo goed als
zelfvoorzienend in je energieverbruik en brengt de CO2-uitstoot ook nog eens aanzienlijk
terug. Je bespaart, verduurzaamt en versterkt je groene imago, en dat zonder er kapitaal in te
hoeven steken. Je kunt bij ons rekenen op een eerlijk advies, vakkundig geïnstalleerde
zonnepanelen en uitstekende service.

doordat na tien á twaalf jaar de leaseperiode is
afgelopen en de zonnepanelen dan
automatisch jouw eigendom worden. Dan
loopt de besparing pas echt op. Aangezien
zonnepanelen makkelijk 25 jaar meegaan,
groeit het rendement vanaf dan pas echt

2

Lid van Holland Solar

Certified B-corporation

94% beveelt ons aan

10 jaar

Winst

25 jaar

Huidige energierekening zonder
zonnepanelen
Vast laag leasetarief

exponentieel.

8,9
Zonnekeur installateur

0

www.zelfstroom.nl/melkvee
* Deze besparing gaat uit van een minimaal verbruik van 25.000 KwH

Of bel: 085 20 10 165
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Zonnepanelen bij Zelfstroom
De beste zonnepanelen voor jouw dak
Eigen gecertificeerde monteurs
Uniek: Zelfstroom werkt uitsluitend met eigen vakmensen die installeren
volgens het zwaarste keurmerk van Zonnekeur. Dankzij onze landelijke dekking
met 6 montagelocaties, zitten wij altijd bij jou in de buurt.

Garanties en verzekering
Je zonnepanelen zijn de hele looptijd verzekerd door Zelfstroom. Raakt er iets
van buitenaf, door weersomstandigheden, diefstal en/of vandalisme.

Gemak voor iedereen

A-merk materialen

Tussentijds overnemen

Met onze A-merk zonnepanelen haal je altijd het beste uit je dak en uit de zon.

Als ondernemer ben je graag flexibel, dat snappen we. Daarom is het bij Zelfstroom altijd

Met keuzemogelijkheden in design is er voor elk pand een mooie oplossing.

mogelijk om gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst het zonnestroomsysteem van

Heb je een dak met schaduw? Dan krijg je een speciale omvormer.

ons over te nemen.

beschadigd, dan repareren of vervangen wij het kosteloos. Ook als er schade is

Wij staan altijd voor je klaar

Persoonlijk aanspreekpunt
“Ik ga pas weg als alles werkt en netjes en
vakkundig is opgeleverd.”
Lionel | hoofdmonteur zonnepanelen

25 jaar
vermogensgarantie

Je krijgt een vaste projectmanager die alle ins en outs weet van jouw zonnestroomsysteem –
zo ga je nooit van het kastje naar de muur en kun je snel schakelen.

Zelfstroom app
Met de innovatieve app krijg je op een toegankelijke manier inzicht in de opbrengst van je
zonnepanelen én zie je je overige stroom- en gasverbruik.

“Je kunt besparen, verduurzamen en je groene imago
versterken, zonder er kapitaal in te steken.”
Maaike Drubbel | kostuumproducent The Makers
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“Zonnepanelen leasen: simpel en
lucratief”
Marc Gerritsen wilde graag zonnepanelen op het dak van zijn melkveebedrijf,
maar kreeg steeds nee op het rekest. Hij bleek te klein om voor een
grootschalig bedrijfsproject in aanmerking te komen, en te groot voor een
particuliere aanbieder. Gelukkig waren er bij Zelfstroom wel mogelijkheden.
De melkveehouder hechtte altijd al veel waarde aan duurzaamheid, maar begon pas

Wij geven heel Nederland
zonne-energie
Al 19.000 klanten gingen je voor

zonnepanelen te overwegen toen hij steeds meer huizen om zich heen zag die panelen op
hun dak kregen. Marc ging met een aantal bedrijven in gesprek, maar die gaven aan dat

www.zelfstroom.nl/akkerbouw

ofwel hun dakoppervlak te klein was, ofwel te groot – en dus niet interessant om maar half te
doen. “Ons dak is zo groot dat als we het vol zouden leggen, we een flink deel van de stroom
konden terugleveren. Maar dat was voor ons niet interessant, en een veel te grote
investering. Gelukkig bleek dat bij Zelfstroom geen probleem!” Sinds augustus is het dak van
de stal voorzien van 130 zonnepanelen.

Onze klanten beoordelen ons met een 8,9. En
94% van onze klanten beveelt ons aan! Daar zijn

Dat Zelfstroom zonnepanelenlease aanbod was voor Marc een aangename verrassing. “Ik

we trots op. Bekijk meer dan 1000 reviews op

had nog nooit van deze mogelijkheid gehoord – wél van dakverhuur, maar dat is voor ons

zelfstroom.nl/ervaringen.

niet lucratief. Investeren in eigen panelen was ook niet echt een optie, aangezien de gouden
tijden van de melkveehouderij verleden tijd zijn.”
Marc kijkt tevreden terug op het hele traject: “Toen we eenmaal met Zelfstroom hadden
gesproken hebben we niet verder gekeken; het voelde gelijk goed. Dan hoef je niet verder te
zoeken, vind ik. Ik zou het ook echt aan iedereen aanraden: het werkt heel
simpel, kost niks en de zon schijnt tóch.”

“Klanten waarderen onze persoonlijke aanpak,
ze kunnen mij altijd bellen.”

Liever zonnepanelen kopen?
Ook dat kan! Kijk op www.zelfstroom.nl/zakelijk

Nick | Projectmanager MKB

Ontdek hoeveel jij kunt besparen op
www.zelfstroom.nl/melkvee
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Zelfstroom is duurzaam en doet het anders. Wij geloven namelijk dat de energietransitie
sneller kan. Wij geloven dat het eerlijker kan. Dat het makkelijker kan. Dat iedereen het
kan! Wij doen er daarom alles aan om het iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om
zelf stroom te maken. Als grootste aanbieder van zonnestroomlease in Nederland zijn we
er trots op dat we de aarde stukje bij beetje verduurzamen. Zo geven we de aarde schoner
door aan de volgende generaties.

Wij helpen je graag
Contactgegevens:

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

zakelijk@zelfstroom.nl

085 20 10 165

Statenlaan 14

Maandag t/m vrijdag:

09:00 - 17:00 uur

5223 LA ‘s-Hertogenbosch

Scan de QR-code
voor een snelle
prijsindicatie via
Whatsapp

Ontdek hoeveel jij kunt besparen op
www.zelfstroom.nl/melkvee

Of bel: 085 20 10 165

