
EIA Zon

Voor wie?
Uw klant betaald vennootschapsbelasting of 
inkomstenbelasting

Installatie groter dan 15 kWp
Kleinverbruik aansluiting (t/m 3x80A)
Subsidie aanvragen binnen 3 maanden na 
tekenen koopovereenkomst
45.5% van investering in aftrek van de winst
Gemiddeld voordeel van 11%
Gaat samen met de KIA
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BTW teruggave

Op aanschaf zonnestroominstallatie

Voor wie?
Particuliere eigenaren van zonnepanelen

3 Uitzonderingen op de 
kleine ondernemersregeling

De BTW op de factuur is meer dan € 2500
Uw klant is al ondernemer of wordt 
ondernemer binnen 3 jaar
Uw klant heeft al eerder BTW op de 
zonnepanelen teruggevraagd

ISDE Zon

Investeringssubsidie Duurzame 
Energie en Energiebesparing
Voor wie?

Uw klant betaald vennootschapsbelasting of 
inkomstenbelasting

Subsidie bedraagt €125 per kWp 
Installatie tussen de 15 en 100 kWp
Verbruik in 2020 hoger dan 50.000 kWh
Kleinverbruik aansluiting (t/m 3 x 80A)
Subsidie aanvragen voor tekenen 
koopovereenkomst
Gaat samen met de KIA
Het Energiecontract dient bij op naam 
aanvrager te staan
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SDE++

De SDE++ 2021 is open van 5 oktober tot en 
met 11 november 2021
Mogelijk met grootverbruik aansluiting
Elke SDE++ is maatwerk, neem contact op 
voor de mogelijkheden

Energie-investeringsaftrek

Stimulering Duurzame Energieproductie 
en Klimaattransitie



Na de installatie neemt u contact met ons op of 
vult uw gegevens in op de website dan bellen wij 
u terug.

Heeft u nog vragen?
Kijk op onze website bij de veelgestelde of uw 
vraag er tussen staat. Wilt u ons spreken of mailen, 
dan horen wij dat graag. 

Cijfer  9,6
100% van onze klanten beveelt ons aan!

Hoe kunt u een subsidie aanvraag regelen?
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Duurzaam gefinancierd

Duurzaam Gefinancierd regelt 
eenvoudig de financiering voor uw klant

www.duurzaamgefinancierd.nl

Verkoop uw installaties makkelijker
Online inzage in de hele klantreis met eigen 
dashboard
Uw klant vraagt de financiering aan via een 
webpagina met uw logo
Lening met gunstige voorwaarden
Voor consument en MKB

BOSA

De subsidie kan op 2 manieren worden
aangevraagd:

Stimulering Bouw en Onderhoud 
Sportaccommodaties 

De organisatie komt niet in aanmerking 
voor subsidie als:

Voor wie?
Sportaccommodaties

Voor activiteiten die zijn afgerond en betaald
Voor activiteiten die nog moeten worden 
opgestart
Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele 
kosten inclusief btw.

U niet beschikt over een correctie SBI-code
U een winstoogmerk heeft (uw omzet is in 
dat geval met btw belast).
U een publiekrechtelijk rechtspersoon bent 
Het subsidiebedrag lager is dan de drempel 
van € 5.000

Tel: 085 48 66 900 www.degroenesubsidie.nl info@degroenesubsidie.nl

Opmerking

Subsidies kunnen ieder moment 
wijzigen of het budget kan uitgeput 
zijn. 

Kijk voor de laatste stand van zaken 
op www.rvo.nl


