
MKB ZonneLeasen

Ondernemen op eigen 

zonne-energie, zonder 

investering.

Het kan.

enie.nl/mkb



 
Een slimmere en duurzame 
energievoorziening

Nederlandse bedrijven verduurzamen in recordtempo. 

Bedrijven die hun grote, lege dak omvormen tot zonne-

energiecentrale zien hun stroomkosten dalen en hun 

energielabel stijgen. 

In Nederland hebben we alleen een kleine uitdaging: het 

elektriciteitsnet is op verschillende plekken in het land te zwak 

om de stroomproductie van alle zonnepanelen op te vangen. 

De oplossing? De hoeveelheid zonnepanelen afstemmen 

op het eigen stroomverbruik; zoveel mogelijk eigen zonne-

energie benutten (bijvoorbeeld door elektrisch te rijden) en 

eventuele overproductie opslaan in accu’s. 

Alle voordelen van zonnepanelen, 
zonder investering

12% van de geschikte bedrijfsdaken in Nederland beschikt 

over zonnepanelen. Dat betekent dat voor 88% deze stap nog 

kan worden gemaakt. Waarom zijn nog niet alle bedrijven om? 

Dat heeft voor een groot deel te maken met de relatief hoge 

investeringskosten van zonnepanelen. 

Al na 10 jaar neem je het hele 

systeem over en profiteer 

je nog 20 jaar van je eigen 

zonne-energie

Geen investering of benodigde subsidie

Gegarandeerd goedkoper of kostenneutraal t.o.v. grijze stroom

Inclusief verzekering, onderhoud, service en garanties

Wie zonnepanelen least, profiteert van:



MKB ZonneLeasen: zonne-energie afgestemd op 
jouw organisatie

Met MKB ZonneLeasen wek je met je bedrijf je eigen zonne-energie op, sla je het op in accu’s en laat je je wagenpark 

100% duurzaam rijden met je eigen laadpalen. Duurzaam, met hoog rendement en helemaal klaar voor de toekomst. 

En altijd zonder investering of benodigde subsidie.

* Berekening is op basis van 355 Wp zonnepanelen met een opbrengst van 85%; seriegeschakelde omvormers en bijpassende accu’s van Growatt; 

een Eve Double 22kW dubbele laadpaal inclusief installatie en energieprijzen ex. btw van Gaslicht.com (maart 2021)

Nog geen accu of laadpalen nodig? Geen probleem. Met 

MKB ZonneLeasen kies je zelf wat het best bij jouw 

duurzame plannen past. Je kunt op een later moment 

altijd een accu of laadpalen toevoegen.

Benieuwd wat MKB ZonneLeasen concreet voor jouw 

organisatie kan betekenen? In dit rekenvoorbeeld zie je wat 

het een kleine, gemiddelde of grote organisatie onder de 

streep oplevert.

Zonnepanelen 
op je bedrijfsdak 

zonder investering

Laadpalen voor je 
elektrische 
wagenpark

Accu’s voor de 
opslag van je 

zonne-energie

Aanvullend 100% 
zonne-energie van 
Nederlandse daken

Het complete MKB ZonneLeasen 
pakket bestaat uit:

         Klein  Gemiddeld Groot

Huidig stroomverbruik      20.000 kWh 45.000 kWh 80.000 kWh

Maandelijkse stroomkosten     €318,-  €593,-  €1043,-

Aantal benodigde zonnepanelen    70  150  280

Maandelijkse kosten zonnepanelen    €228,-  €460,-  €774,-

Maandelijkse kosten zonnepanelen, accu en laadpaal  €318,-  €565,-  €950,-

Een rekenvoorbeeld:



Persoonlijke analyse & voorstel

Leaseovereenkomst

Contracten & voorbereiding

Installatie

Volledig duurzaam ondernemen

Pay-as-you-go zonne-energie

Zorginstelling Interzorg wil duurzaam ondernemen, maar hun liquide middelen inzetten voor de 

core-business. Daarom kozen ze voor MKB ZonneLeasen.

 “Enie.nl is voor ons een belangrijke partner door de flexibele opties 

 die ze bieden.” 

Interzorg maakt gebruik van een geheel elektrische keuken en de parkeerplekken beschikken over 

laadpalen voor elektrisch vervoer. De stroom van de geleaste zonnepanelen op het dak wordt 

hierdoor optimaal benut. Lees meer over deze tevreden enieaan op onze website.

K L A N T C A S E

Na het eerste kennismakingsgesprek berekenen we met moderne software hoeveel 

zonnepanelen op je dak passen en hoeveel energie ze gaan opwekken.

Ben je akkoord met het voorstel? Dan stellen wij een leaseovereenkomst op.

Daarna nemen wij contact met je op om de installatie voor te bereiden. De projectmanager 

neemt de werkzaamheden en planning met je door.

Als laatste stap wordt de zonne-energie-installatie geplaatst. Wij regelen hier alles

voor en stemmen dit met je af.

Als alle stappen zijn doorlopen, begin jij met echt duurzaam ondernemen. Je opbrengst is 
altijd inzichtelijk via de monitoring-app en onze serviceafdeling helpt je bij al je vragen.

Benieuwd hoeveel jouw onderneming kan besparen met zonnepanelen?  

We gaan graag met je in gesprek over de ideale oplossing voor jouw situatie.  

Bel direct voor meer informatie naar 085-401 7000,  

e-mail naar zakelijk@enie.nl of ga naar enie.nl/mkb
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In vijf stappen naar een duurzame onderneming

https://www.enie.nl/nieuws/nieuw-duurzaam-pand-550-zonnepanelen/


600.000+ geplaatste  
zonnepanelen

17.000+ tevreden  
klanten

150.000.000+ kWh 
zonne-energie per jaar

Enie.nl is in 2013 opgericht door de broers Patrick en 

Milan van der Meulen met één doel: zonne-energie voor 

iedereen beschikbaar maken. Wij grijpen de uitdagingen 

van de energietransitie met beide handen aan om met 

zijn allen zo snel mogelijk te

kunnen genieten van goedkope, klimaatneutrale en 

decentrale energie. Dit doen we in Nederland en sinds 

2019 ook in het zonnige Zuid-Afrika.

Als B Corp vinden wij het belangrijk dat alle enieanen 

verzekerd zijn van de beste en meest duurzame 

producten. Daarom werken we uitsluitend met 

leveranciers die minstens 10 jaar bestaan, financieel 

gezond zijn en 100% Fair Trade handelen. Lees hier meer 

over op enie.nl/bcorp.

Over ons
Onze tevreden klanten

MKB ZonneLeasen wordt mede 
mogelijk gemaakt door:


