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Geachte mevrouw/meneer, 

 

U bent ondernemer in de gemeente Altena. De gemeente ondersteunt u 

graag bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In deze brief 

leest u daar meer over.  

 
Energierekening omlaag met zonne-energie 
Als ondernemer heeft u vaak een hoge energierekening. Uw pand 
verduurzamen met zonnepanelen zorgt voor een aanzienlijk lagere 
energierekening. Mét een goed rendement! U wilt dat wel aanpakken, 
maar weet niet precies hoe. Investeringen en onbekendheid met 
mogelijkheden voor zonnepanelen kunnen een grote drempel zijn. Wij 
nemen deze drempel graag voor u weg met het project ‘Zon op 
Bedrijfsdaken’. 

 
U wordt als ondernemer ontzorgd 
Dit project maakt zonne-energie extra aantrekkelijk door verschillende 
daken te bundelen tot één grootschalig project. Als ondernemer wordt u 
ontzorgd. Bijvoorbeeld door het uit handen nemen van de 
subsidieaanvraag, technisch onderzoek, financiering, ontwikkeling of  
beheer. Doordat u samen met andere bedrijven zonnepanelen aanschaft, 
profiteert iedereen van een gunstige prijs met de juiste condities en 
garantie. Zo worden projecten als deze zeer rendabel. U kunt kiezen of u 
zelf investeert of niet. En op welke manier u deelneemt aan het project.  
 
Zon op Bedrijfsdaken 
Het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ is een initiatief van de gemeente Altena 
in samenwerking met onafhankelijk energie-adviesbureau ECONNETIC en 
Stichting DUURZAAM STOER. ECONNETIC heeft in ruim 30 gemeenten 
door heel het land projecten opgezet en heeft daarmee al meer dan 700 
ondernemers geholpen de stap te zetten naar verduurzaming. Stichting 
DUURZAAM STOER zorgt er samen met particulieren, bedrijven, 
gemeenten en scholengemeenschappen voor dat West-Brabant de 
komende jaren steeds duurzamer wordt.   
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Waarom is dit project interessant?  
Er zijn verschillende manieren om tot realisatie van een 
zonnestroominstallatie te komen en er is niet één beste 
oplossing voor iedereen. Juist hier wordt binnen dit collectief 
rekening mee gehouden. In een vrijblijvend gesprek met een 
onafhankelijke adviseur maken we voor u inzichtelijk wat het 
beste aansluit op uw persoonlijke situatie. De kracht van ‘Zon 
op Bedrijfsdaken’ is de projectmatige aanpak en de begeleiding 
van plan tot na realisatie. Samen doen, betekent meer impact 
realiseren! Zo wordt duurzame zonne-energie opwekken voor iedere 
ondernemer interessant. Dus ook voor u.    
  
Meld u aan voor een webinar 14 juli  
Meer weten? Dinsdag 14 juli kunt u een webinar bijwonen. Corné 
Zwarteveld van ECONNETIC vertelt u in een half uurtje meer over het 
project en natuurlijk kunt u vragen stellen. Het webinar begint om 10.00 
uur. Meld u aan via altena.zonopbedrijfsdaken.nl.  
 
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek 
Energie-adviesbureau ECONNETIC  of Stichting STOER komt graag bij u 
langs voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek licht de adviseur het 
project verder toe en kijkt samen met u welke voordelen zonne-energie uw 
onderneming oplevert.  
 
U kunt contact opnemen met Corné Zwarteveld van ECONNETIC  via 
telefoonnummer 06 18 20 76 85. Of meld u aan via het interesseformulier 
op altena.zonopbedrijfsdaken.nl. Hij neemt dan vrijblijvend contact met u 
op. Op de site  vindt u ook meer inhoudelijke informatie over het project. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Roland van Vugt 

Wethouder 

✓ U heeft zekerheid op een optimale 
prijs/kwaliteitverhouding en 
risico’s worden afgedekt.  

✓ Begeleiding door een 
onafhankelijke adviseur.  

✓ Verschillende financieringsopties 
zijn mogelijk, ook waarbij u niet 
zelf hoeft te investeren.  
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