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Asbest eraf
Zonnepanelen
erop
In tien provincies is vanaf 1 juli de
stimuleringsregeling “Asbest eraf en
zonne
panelen erop” opengesteld en
kunnen agrarische ondernemers een
subsidieaanvraag indienen.
Alleen Gelderland en Flevoland kiezen
voor een iets latere openstelling van
resp. 1 september en 1 oktober. De
ontwerpregeling ziet er als volgt uit:
• Alleen agrarische bedrijven komen in
aanmerking
• 3 euro subsidie per m2 asbest dak
• Sanering moet gepaard gaan met
een terugplaatsing van zonnepanelen
• Minimumoppervlakte 400 m2 te
saneren asbest dak
• Per aanvrager maximaal 7500 euro
subsidie
• Plaatsing van min. 15 kWp zonne
panelen op een ander dak dan het
gesaneerde dak mag op voorwaarde
dat dit gebouw zich op een bouwblok
van de aanvrager bevindt

Voor meer informatie
www.asbestvanhetdak.nl
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Campagne ‘Benut je ZON!’
goed op gang
Binnen 1 maand na ondertekening van de samen
werkingsovereenkomst tussen 20 gemeentes in
de regio West-Brabant en Sun & Wind energy
solutions BV ligt de campagne op schema.
In meer dan de helft van de betrokken gemeentes is inmiddels een
informatieavond voor particulieren en ondernemers geweest waarin de
achtergronden en voorstellen in detail worden toegelicht. Vaak wordt
rechtstreeks of via de website www.benutjezon.nl contact opgenomen
voor een afspraak of om een bestelling te plaatsen. Maar dit kan ook bij
onze inmiddels geopende nevenvestiging in Etten-Leur. Vanuit hier worden
de projecten uitgeleverd aan de klanten in deze regio.

Brede steun Energie Akkoord
voor duurzame groei
Op 6 september hebben ruim veertig organisaties, waaronder de overheid,
werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, het ontwerp Energie
Akkoord voor duurzame groei ondertekend. Kern van dit akkoord zijn breed
gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.
Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone
energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone
technologiemarkten. Het zelf in eigen beheer, of in collectief verband, opwekken
van elektriciteit door middel van zonnepanelen wordt fors gestimuleerd. Een
extra reden dus om voor een goed voorstel nu contact op te nemen met Sun
& Wind energy solutions BV uit Schaijk per e-mail info@sun-windenergy.nl of
telefoon 0486 - 46 48 77.

Meer informatie over het energieakkoord:
www.energieakkoordser.nl

Nevenvestiging

Bredaseweg 212 b
Etten-Leur (bezoek op afspraak)

T +31 (0)486 - 46 48 77
E info@sun-windenergy.nl
I www.sun-windenergy.nl

