
Een zonnedak in 4 eenvoudige stappen 

MET GEMAK  

zon op uw 
dak

Uw dak ligt er nu nog leeg bij. 
Daar kan snel en eenvoudig 
verandering in komen. 
Wij helpen u graag bij het 
realiseren van uw eigen 
zonne-installatie. Geef met de 
service ‘Met gemak zon op uw 
dak’ uw zonne-energieproject 
een vliegende start. 

U heeft SDE-subsidie toegekend gekregen. Nu kunt u de 
volgende stappen zetten naar realisatie. Om het u een stuk 
makkelijker te maken, helpen wij u hier graag bij.  

Met de service ‘Met gemak zon op uw dak’ ontzorgen onafhankelijk 
adviesbureau Over Morgen en Encon, ingenieursbureau op het 
gebied van duurzame energie, u helemaal. Dit levert u een dak op 
waarmee u veilig, verantwoord, financieel interessant en zorgeloos 
schone energie opwekt.

U heeft – gerekend vanaf de datum van de SDE-beschikking – 1 tot 
1,5 jaar om uw installatie aan te leggen. Dat lijkt lang, maar er is het 
nodige te doen voordat het zover is. Wij helpen u daarbij. 
 
Ondersteuning vanuit de provincie
Heeft u een SDE+ beschikking voor een bedrijfsdak in Gelderland, 
Groningen of Noord-Holland? Goed nieuws: deze provincies 
hebben stimuleringsregelingen, omdat zij het belangrijk vinden 
dat er meer daken voor het opwekken van zonne-energie worden 
benut. Meer informatie: www.overmorgen.nl/verzilveruwdak.

WEK ZORGELOOS SCHONE ENERGIE OP

‘Uw dak geeft straks een 
constant rendement voor 
wel 20 jaar, risico-arm 
en duurzaam.’



We laten onderzoeken of uw dak technisch en 
bouwkundig geschikt is voor zonnepanelen. Onze 
deskundigen komen voor een dakcheck en een eventuele 
constructieberekening bij u langs. 

Wij leveren de technische omschrijving waarmee een 
installateur aan de slag kan. Wij doen de uitvraag en 
beoordelen de offertes zodat u ook daar geen werk 
aan heeft. Wij leveren u vervolgens een voorstel voor 
deskundige vakmensen die voor een goede prijs de 
installatie vakkundig en veilig plaatsen en er bovendien 
voor zorgen dat de installatie het ook lang en goed 
blijft doen. Uiteindelijk maakt u zelf de keuze voor een 
installateur. 

Wij zorgen ervoor dat de installateur z’n werk goed 
uitvoert en doen een eindcontrole. Hierdoor weet u 
zeker dat de installatie professioneel en veilig is. We 
zorgen ook voor alle formaliteiten om het zonnedak 
te realiseren: het teruglevercontract voor de energie, 
aanmelding bij CertiQ, et cetera.

Wij berekenen het financiële plaatje voor u,  zodat 
u optimaal rendement haalt uit uw dak. U weet na 
deze berekening bovendien welke investeringen, 
rendementen en risico’s ermee gemoeid zijn. Hoeveel 
panelen passen op uw dak en hoe leiden ze tot optimaal 
resultaat? Hoe ziet het ontwerp eruit? Wat is de beste 
businesscase? Welke investeringen zijn nodig? Welke 
opbrengsten en rendementen horen daarbij? U kunt 
hiermee een verantwoord en definitief besluit nemen 
om wel of niet door te gaan met het realiseren van een 
zonnedak. 

STAP 1: 
TECHNISCHE 
HAALBAARHEID

STAP 3: 
OPDRACHT AAN
DE INSTALLATEUR

STAP4: 
INSTALLATIE-
FORMALITEITEN EN 
EINDCONTROLE

STAP 2: 
FINANCIELE 
HAALBAARHEID EN 
INVESTERINGSBESLISSING

Na deze stappen 
produceert u zorgeloos 
en veilig zonne-energie

Wij werken met een klein professioneel team dat u volledig ontzorgt. 
Meer informatie vindt u op: overmorgen.nl/metgemakzonopuwdak 

http://overmorgen.nl/metgemakzonopuwdak 

