
Profiteer ook ‘s nachts van uw 
zonnepanelen!

Een grote zonnepanelen-installatie (vanaf 350 panelen), geeft nagenoeg het
hele jaar door voldoende stroom om in uw prive verbruik (tot 15.000 kWh
per jaar) te voorzien.  
Overdag kunt u de stroom van de zonnepanelen direct gebruiken. Tot nu 
toe schakelt u, als het te donker wordt, over op het elektriciteitsnet voor uw 
stroom-voorziening. Over deze stroom betaalt u energie-belasting: 9,4 ct/
kWh over de eerste 10.000 kWh (excl. btw).

Dit kan ook anders!
Door de zonnestroom overdag op te slaan in 
batterijen kunt u ook in donkere tijden gebruik 
maken van uw eigen opgewekte energie en
bespaart u flink op de energiebelasting.

Fiscale voordelen
Als  u  nu  wilt  investeren  in  accu’s  dan  kunt  u  gebruik 
maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
(KIA) en de Energie-investeringsafrek (EIA). Stel 
dat u een combinatie maakt van KIA (max. 28%) 
en de EIA (max. 45,5%), dan kunt u 73,5% van de 
investering in mindering brengen op de belasting.
 
Voor Jonge Landbouwers is er nog extra 
subsidie mogelijk (JOLA). En vanaf 2022 wordt 
energieopslag in batterijen ook opgenomen in de 
SDE++ subsidie regeling voor grootverbruikers.

.

Opslag in het kort

De voordelen van een batterij bij uw 
zonnepanelen-installatie:

Sla het overschot van uw 
zonnepanelen-installatie op in 
batterijen.

Profiteer privé van uw eigen
stroom, ook in donkere tijden.

Bespaar op de kosten voor 
uw netaansluiting.

Verdien geld met stroomhandel 
op de energiemarkten.

Benieuwd of dit ook voor 
u werkt?
Neem dan contact op met Berend Schols via 030 
341 09 90 of berend@profinrg.nl. 



Bel ons voor een afspraak: 030 341 09 90                                www.profinrg.nl

 Voordelen:

U betaalt geen 
energiebelasting.

Altijd energie,  
voor u geen stroom-
storingen meer.

U gebruikt uw eigen 
groene stroom, ook
in donkere tijden.
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Mag u nu nog salderen?
Ook dan is dit voor u interessant! De afschaf van 
het salderen komt met de dag dichterbij.


