
ZONNE-
ENERGIE
BINNEN  
UW BEREIK

Produceer zelf groene stroom en bespaar fors.

 
 

Produceer zelf elektriciteit!

Luminus helpt u concreet bij het plaatsen van zonnepanelen.

1    Wij beheren het hele project 

 Wij sturen het project van meet af aan en volgen het op gedurende de jaren dat u uw panelen gebruikt. 

 • Haalbaarheidsstudie. 

 • Ontwerp, installatie, indienststelling en onderhoud. 

 • Energie-injectie in uw installaties en in het stroomnet indien nodig.

Wilt u:

 •  Op uw elektriciteitsfactuur besparen?

 •  Mee duurzame energie produceren?

 •  Uw groen imago versterken?

 •  Uw werknemers, buren of leden de mogelijkheid geven om een deel van de installatie te financiëren in ruil voor een 

interessant rendement?

Bent u eigenaar van een gebouw met een groot dak of een grote carport? 
Plaats zonnepanelen en produceer zelf energie!



2    Financieringsplan op maat 

Op Zonnepanelen krijgt u niet alleen 25 jaar garantie, u wint uw investering ook binnen de drie tot 10 jaar al terug. 

In Vlaanderen kunt u voor de installatie van uw zonnepanelen steun aanvragen van de Vlaamse Overheid via het 

tenderingmechanisme ‘Call Groene Stroom’. Voorwaarde is dat het geïnstalleerde vermogen van uw installatie tussen 

40 kW en 2 MW ligt. De financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid hangt af van de gevraagde steun per 

geproduceerde MWh. Geen nood, Luminus begeleidt u bij uw aanvraag om zo een maximale financiering te bekomen. 

Voor zonnepanelen in Brussel en Wallonië bestaan er momenteel twee financieringsmogelijkheden. U kunt de installatie 

natuurlijk gewoon zelf betalen. Een andere optie is dat wij alle investeringen in verband met dit project op ons nemen. In 

ruil hiervoor krijgen wij:  

 • De groenestroomcertificaten toegekend door uw gewest.  

 • De berekende huur om onder de kosten van de door uw zonnepanelen bespaarde elektriciteit te blijven.  

 Verder is het in alle gewesten ook mogelijk om uw werknemers, leden, buurtbewoners bij uw project te betrekken en 

een deel van de installatie te financieren door middel van een crowdfunding. Iedereen die mee betaalt, krijgt dan een 

interessante return over een terugbetalingsperiode van vijf jaar.

3   U geniet een massa voordelen 

   • De huur van uw installatie is lager dan de waarde van de elektriciteit die ze produceert. 

 • Zodra de afschrijvingsperiode is afgelopen, kost de geproduceerde elektriciteit u niets meer. 

 •  U hoeft geen bijdrage, distributiekosten of belastingen te betalen aan de netbeheerders en aan de staat voor de 

energie die u lokaal produceert.

  •  We stellen u een voordelig leveringscontract voor uw restverbruik voor en we kopen uw energieoverschot over als uw 

panelen meer produceren dan u nodig hebt.

Wilt u zonnepanelen plaatsen?
 •  Beschikt u over een dak van meer dan 350 m²?

 •  Kan uw dak een extra gewicht van 15 kg/m² dragen?

 • Bent u eigenaar van het terrein en het gebouw?

Voor meer informatie, neem contact op met uw Key Account Manager of mail 
naar btb@luminus.be

Als u op al deze vragen ‘ja’ hebt geantwoord, dan kunt u zonnepanelen plaatsen. Aarzel ook in het
andere geval niet om contact met ons op te nemen: onze experts zullen een oplossing op maat 
ontwikkelen, aangepast aan uw technische knelpunten!


