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Zonne energie
Zonne energie is de belangrijkste energiebron
op onze planeet. Een oneindige bron van licht

Particulier
Als particulier betekent zonne energie een directe kostenbesparing
en in de meeste gevallen een waardestijging van uw woning.
Niet in de laatste plaats door een gunstiger energielabel. Omdat
veel woningen gunstig zijn gelegen ten opzichte van de zon,

en warmte die zorgt voor leven van mensen,

zijn aanzienlijke rendementen haalbaar. U heeft overigens geen

dieren en planten. Zonne energie kan middels

vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Als

zonnecellen of zonnecollectoren omgezet worden
naar bruikbare energie.
Iedereen is ervan overtuigd dat fossiele brandstoffen zoals
steenkool, gas en olie opraken. Om onafhankelijk te zijn van fossiele
brandstoffen of energieleveranciers is zonne energie de oplossing.
Bovendien draagt het bij aan een schoner milieu en bespaart
het u kosten. Het is hiermee een uitstekend alternatief voor een
spaarrekening of belegging.

u een zonne energiesysteem financiert kunt u bovendien het
investeringsbedrag aftrekken in box 1.

Bedrijven
Voor bedrijven is zonne energie een uitstekende kans om te laten
zien dat de organisatie maatschappelijk betrokken is. Naast een
lagere energierekening kunt u echter ook gebruik maken van
diverse fiscale mogelijkheden en de energie investeringsaftrek.
Kortom, naast een beter imago levert zonne energie direct financieel
voordeel op.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Veel woningen en bedrijfspanden zijn geschikt voor het opwekken van zonne energie. Echter, afhankelijk
van een aantal factoren kan er meer of minder rendement worden behaald. Om er zeker van te zijn dat zonne
energie ook voor u interessant is als investering, is het belangrijk om een goede voorbereiding te treffen.
Olasol kiest voor een persoonlijke, vrijblijvende aanpak op maat met maximale begeleiding. Hierdoor heeft
u niet alleen een zorgeloze installatie maar weet u ook van te voren waar u rekening mee dient te houden.
Verrassingen achteraf zijn hierdoor uitgesloten.
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Inventarisatie
Tijdens de inventarisatie brengen onze experts de mogelijkheden
in kaart. Deze zijn onder andere afhankelijk van de ligging ten
opzichte van de zon, eventuele obstakels en beschikbare ruimte.
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Offerte op maat
Naar aanleiding van het persoonlijke en vrijblijvende gesprek
op uw locatie ontvangt u van ons een offerte geheel op uw
persoonlijke wensen en mogelijkheden afgestemd.
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Plan van aanpak

Voorkom verrassingen
In de praktijk zien we het dagelijks. Zonne
energieprojecten die enthousiast worden begonnen

Voor installatie worden de werkzaamheden in een plan van

maar in de praktijk toch lastiger blijken dan gedacht.

aanpak verwerkt. U heeft hierdoor inzicht in onze werkwijze en

Door een goede voorbereiding waarbij u gebruik maakt

weet precies vanaf welk moment afspraken met uw energie

van onze expertise worden teleurstellingen voorkomen.

leverancier voor teruglevering kunnen worden gemaakt.

Onze kennismaking is geheel vrijblijvend.

Installatie van uw zonne energiesysteem
De installatie van een zonne energiesysteem neemt niet veel tijd in beslag en zal, mits goed geïnstalleerd,
vele jaren gratis stroom leveren. Een optimaal rendement verkrijgt u door een juiste installatie van het
systeem welke wij geheel voor u verzorgen.

Zonnepanelen
De zonnepanelen zijn het meest zichtbare onderdeel van

Omvormers zijn voorzien van led lampjes die op groen staan

het zonne energiesysteem en tegelijkertijd ook het meest

als de omvormer goed functioneert. Tegenwoordig bieden

kwetsbaar voor weersinvloeden zoals hagel en wind. Het is dus

omvormers de mogelijkheid om op vergelijkbare wijze de

van essentieel belang dat de panelen kwalitatief hoogwaardig

werking van de panelen in de gaten te houden. Wij beschikken

zijn en vakkundig worden gemonteerd.

over omvormers die door middel van software op uw computer
of internet aangesloten kunnen worden. Als gebruiker

Daarom werken wij uitsluitend met bekende en beproefde

heeft u volledig inzicht in het functioneren van uw zonne

systemen van A fabrikanten. Bovendien beschikken we

energiesysteem. Niet alleen over de werking maar ook over de

over ervaren monteurs die volgens de voorschriften de

opbrengst. Vanaf vier panelen leveren wij dit zelfs standaard!

gehele montage verzorgen waardoor u verzekerd bent van
fabrieksgarantie.

Netkoppeling
Kabels en leidingen

Uw zonne energiesysteem wordt aangesloten op het
energienetwerk. Hierdoor kunt u een overschot aan stroom

Zonnepanelen worden onderling met behulp van kabels

terugleveren en salderen met uw eigen gebruik. Het

aan elkaar gekoppeld. Deze kabels worden door een gat in

energienetwerk en de installaties die er op worden aangesloten

het dakbeschot of in de muur aan de omvormer gekoppeld.

moeten aan strenge eisen voldoen. Zowel de zonnepanelen

Vanaf de omvormer verzorgen we tevens de aansluiting in uw

als de omvormer moeten onder andere voorzien zijn van een

meterkast. Vooraf adviseren wij u uiteraard over de optimale

Europese certificering.

route voor de kabels en leidingen.
Voor zonne energiesystemen boven de 700 Watt geldt dat ze
door een gecertificeerde installateur op het energienetwerk

De omvormer

moeten worden aangesloten. Hiervoor ontvangt u een

De omvormer kan op uw vliering, zolderkamer, overloop of in

zogenaamde ‘installateurs verklaring’. Bij ons is dit uiteraard

de meterkast worden geplaatst. Er zijn zelfs omvormers die

standaard inbegrepen.

geschikt zijn voor plaatsing buiten. De ruimte die nodig is voor
de omvormer is afhankelijk van de grootte van het systeem en
het model van de omvormer. Voor woningen is de grootte van
de omvormer vergelijkbaar met 2 tot hooguit 4 schoenendozen.

Welke nazorg en garanties mag u van Olasol verwachten?
Wij leveren alleen de beste systemen die in de markt beschikbaar zijn en we staan bovendien
bekend om onze service. Ook na oplevering van uw zonne energiesysteem!
Nazorg

Garantie

Het is zeer aan te raden om uw zonne energiesysteem te monito-

Als klant van Olasol kunt u vertrouwen op hoogwaardige materialen

ren. Dit kan door middel van speciaal ontwikkelde software die is

met uitgebreide garanties, zelfs na vele jaren. En mocht er toch een

aangesloten op uw omvormer. U kunt op elke gewenst moment via

defect ontstaan dan garanderen wij dat we binnen één werkdag te

uw PC, internet, smartphone of aparte display zien wat uw instal-

reageren.

latie heeft geproduceerd of op dat moment aan het produceren is.
Buiten het feit dat dit een leuke gadget is en het u op slag bewuster
maakt van uw energiegebruik is met deze software tevens te zien
dat uw installatie goed functioneert. Olasol gaat zelfs nog verder. Wij
kunnen de software zo instellen dat wij de werking van uw installatie
kunnen monitoren.

Verzekering
Uw zonne energiesysteem kunt u het beste onderbrengen binnen
uw bestaande opstalverzekering. Hiermee is het systeem verzekerd
tegen de voorwaarden die uw verzekeraar heeft opgesteld. U kunt
bij ons echter ook een verzekering afsluiten tegen opbrengstverlies
in het geval uw systeem bijvoorbeeld beschadigd raakt. Hierover
informeren wij u graag vrijblijvend.

Financiering en belastingvoordelen zonne energie
Zowel voor particulieren als ondernemingen zijn er interessante mogelijkheden om uw
zonne energiesysteem te financieren.
Particulier

Ook voor grotere ondernemingen gelden aantrekkelijke fiscale

Als particulier is het mogelijk om uw investering te financieren. De

voordelen (waaronder de EIA) en financieringsmogelijkheden.

rente voor de lening of hypotheek wordt betaald binnen box 1 en is

Het voordeel is afhankelijk van uw investeringen, bedrijfsvorm en

dus volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Greenloans is

belasting die u betaalt over de gemaakte winst, maar kan oplopen

onderdeel van ABN AMRO en verstrekt leningen aan particulieren

tot 70% van de totale investeringskosten. Ook voor financiering

die dit besteden aan energiebesparing en duurzame productie van

zijn er zakelijk veel mogelijkheden. Uw huisbankier kan u daarover

energie.

uitgebreid informeren.

Subsidie

De Energie Investerings Aftrek

Particulieren die een zonne energiesysteem willen aanschaffen kun-

(EIA) is overigens bijzonder interessant omdat 41,5% van de inves-

nen 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen met een maximum

tering extra in mindering kan worden gebracht op de fiscale winst

van € 650. Dat komt neer op 15% subsidie bij een investering van

waardoor u aanzienlijk minder vennootschap- of inkomstenbelasting

€ 4.333. De subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd

betaalt. Meer over de EIA kunt u lezen op de website

en wordt uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met

www.agentschapnl.nl.

Olasol. Per adres kan één aanvraag worden ingediend. De regeling
loopt voorlopig tot en met 2013. Door deze subsidie loopt het rende-

De Kleinschaligheid Investering Aftrek (KIA) is een interessant

ment op uw zonne energiesysteem zelfs op tot meer dan 15%. Hoe

voordeel dat afhangt van uw totaal geïnvesteerde bedrag in het

u de subsidie kunt verkrijgen leggen wij graag aan u uit.

boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel

Ondernemer

op de site van de Belastingdienst. Wanneer u niet meer dan 54.324
euro in uw bedrijf heeft geïnvesteerd dan kunt u 28% van het inves-

Als ondernemer kunt u gebruik maken van de ‘Energie Investerings

teringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst waardoor u

Aftrek’ (EIA). Daarnaast mag het systeem ook nog in 2 jaar fiscaal

een belastingbesparing realiseert van ongeveer 7% bij een BV en

worden afgeschreven. De aftrek op de winstbelasting bedraagt dus

14,5% bij een vennootschap of eenmanszaak. Meer over de KIA

in totaal zelfs 141,5% als u een besloten vennootschap, vennoot-

kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

schap onder firma of eenmanszaak hebt. Zelfs als de onderneming
op uw huisadres is gevestigd.

Benieuwd hoeveel rendement u kunt
behalen met onze zonne energiesystemen?
Onze experts maken graag een berekening
voor u op maat. Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

Haringvliet 539
3011 ZP Rotterdam
Tel. 088 11 22 500

www.olasol.nl

