
DÉ OPLOSSING VOOR BETAALBARE ZONNEPANELEN

Het bedrijf Solar Noord uit Stadskanaal is al 25 jaar gespecialiseerd 
in zonne-energie. Bij de aanleg van een zonnepanelensysteem 
combineert het bedrijf een hoog rendement met een kwalitatief 
hoogstaande installatie. Volgens Solar Noord worden daarmee 
de beste resultaten op lange termijn behaald. Jurrie van der Laan 
is projectleider bij Solar Noord en kenner van de markt voor  
zonnepanelen. Hij ziet consumenten steeds vaker gebruik maken 
van hypothecaire financiering bij de aanschaf van zonnepanelen. 
En dat vindt hij niet verwonderlijk. “Zonnepanelen verdienen zich 
weliswaar zelf terug, maar je moet ze wel eerst aanschaffen,” legt 
Jurrie uit. “En niet iedereen heeft zomaar een paar duizend euro 
liggen. Door ze mee te financieren binnen je hypotheek, kosten 
diezelfde zonnepanelen opeens nog maar een paar tientjes per 
maand. Maar tegelijk bespaar je wel honderden euro’s per jaar aan 
elektriciteit.” Jurrie ziet dan ook grote kansen voor particulieren. 
Hij adviseert woningzoekers om de aanschaf van zonnepanelen in 
het gesprek met de makelaar of financier te bespreken. “Een goede en  
deskundige makelaar, zoals Schut & Lambers adviseert je bij de 
aanschaf van zonnepanelen en neemt de aanschaf meteen mee 
in de lening. De rente en aflossing op zonnepanelen kan daarmee 
ruimschoots gecompenseerd worden door de jaarlijkse besparing 
aan elektriciteitskosten. Dat biedt echt alleen maar voordelen.

De besparing op elektriciteitskosten compenseert
ruimschoots de rente en aflossing op je lening

Bij de aanschaf van een woning wordt vaak meteen naar de  
verduurzaming van het pand gekeken. Solar Noord en Makelaar 
Schut & Lambers hebben daarom regelmatig contact met elkaar. 
Beide lokale bedrijven hebben korte lijnen met elkaar waarmee 
mooie, groene resultaten worden geboekt. Jurrie van der Laan: 
“Telkens wanneer wij als zonnespecialist in samenwerking met een 
deskundige makelaar als Schut & Lambers een klant blij kunnen 
maken en daarmee de wereld een beetje kunnen verduurzamen, 
dan hebben wij weer een mooie dag.

Over Solar Noord
Solar Noord is leverancier en installateur van zonnepanelen- 
systemen. Met ruim 25 jaar ervaring in het vak zijn zij specialist in 
Noord-Nederland. 
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Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met EIA kunt u tot 54,5% van de investeringskosten voor 
zonnepanelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop 
uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een BV kan 
ongeveer 13,5 % van de investering aan vennootschaps- 
belasting besparen. Een maatschap, VOF of eenmanszaak 
kan zelfs wel 30% besparen. En dat uiteraard naast de lagere 
energierekening die het plaatsen van zonnepanelen oplevert. 

Kleinschaligheidsinvesterings- 
aftrek (KIA)
Naast de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u ook nog 
gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
(KIA). Hiermee kunt u − bovenop de EIA − 28% extra aftrekken 
op de investering in zonnepanelen op en rondom uw bedrijfs- 
pand. Het rendement op de investering in zonnepanelen 
wordt daarmee nog aantrekkelijker.

Zonnepanelen? 
Financier ze mee in je hypotheek!
Energiebesparend en modern: zonnepanelen zijn helemaal van  
deze tijd! Want wie aan zonnepanelen denkt, denkt al snel aan  
duurzaamheid, groene stroom, CO2-reductie én natuurlijk aan  
gratis elektriciteit. Investeren in zonnepanelen is dus altijd een goed 
idee. Maar de aanschaf van zonnepanelen kan behoorlijk op het  
beschikbare budget drukken. Zonnepanelen zijn immers niet 
gratis. Overweegt u zonnepanelen, maar weerhouden de  
aanschafkosten u ervan? Dan hebben wij een goede tip voor u:  
financier de zonnepanelen mee in uw hypotheek! Voor enkele 
tientjes per maand bespaart u jaarlijks honderden euro’s aan  
elektriciteit. Daarmee worden zonnepanelen toegankelijk en 
betaalbaar voor iedereen.


