Van asbestsanering tot zonnedak:
een totaaloplossing zonder poespas
Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze
tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest is al lang niet meer van deze tijd. Veel bedrijven in de
agrarische sector hebben stallen en schuren die nog asbestdaken bevatten. De kans is groot
dat dat over een jaar of tien niet meer mag. Waarom dan niet meteen het nieuwe ‘gezonde’ dak
vullen met zonnepanelen? Daarmee sla je meerdere vliegen in één klap en bespaar je uiteindelijk
op energieverbruik.

Green deal
Nederland wil in 2024 helemaal asbestvrij zijn. Een ambitieuze doelstelling. Daarom zijn er momenteel veel stimuleringsmaatregelen en subsidies voor (agrarische) bedrijven die hun asbestdaken
willen vervangen. Veel ondernemers in de agrarische sector maken al gebruik van die regelingen,
maar nog lang niet iedereen. Vaak is de complexiteit van het hele proces een reden om te wachten
met zo’n project. Daarom bieden wij een totaalpakket aan zonder rompslomp: een turnkeyoplossing! Met één aanspreekpunt dat alles voor u regelt. Geen gedoe. Wel zo prettig.
AgroSOLution
Bij het vervangen van asbestdaken door een nieuw dak met zonnepanelen, komt best veel kijken.
Er moeten vergunningen aangevraagd worden, er moet een asbestinventarisatie worden uitgevoerd
(SC540), de asbest moet verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf (SC530), er moet een
nieuw dak worden aangebracht, er dienen zonnepanelen te worden gemonteerd, enzovoort,
enzovoort. Kortom: een complex proces waar diverse partijen bij betrokken zijn. Dat maakt het soms
lastig om overzicht te houden. Daarnaast moet je diverse offertes aanvragen en veel plannen.
Dat kost tijd en geduld. Daarom bieden wij onder de naam AgroSOLution een totaalpakket aan:
één offerte, één aanspreekpunt en het hele traject binnen alle wettelijke eisen uitgevoerd.
Drie specialisten uit diverse disciplines die goed op elkaar zijn ingespeeld. Daardoor wordt het
project efficiënt uitgevoerd en blijven de kosten laag. Dat is AgroSOLution.
Wij doen eigenlijk alles. Dat wil zeggen dat we u alles uit handen nemen en het hele project,
van asbestsanering tot plaatsing van de zonnepanelen, uitvoeren. Zonder dat u daarbij te maken
heeft met steeds weer andere mensen. Wel zo fijn.

Zet een eerste stap en vraag vrijblijvend een rendementsberekening aan!
Wilt u weten of ons totaalpakket voor u interessant is? Bel of mail ons dan gewoon. Wij maken aan
de hand van uw gegevens een berekening van wat u aan energie kunt besparen, wat uw rendement
is en wat de te verwachte terugverdientijd is. En we nemen contact met u op om een afspraak te
maken en ter plekke een inventarisatie te doen en eventueel een offerte op te stellen.
Wie wij zijn?
AgroSOLution wordt u aangeboden door: • Van de poel | Onderzoek en advies
• Solar-Premium BV
• Lagemaat Sloopwerken BV
Van de Poel | Onderzoek en advies is dé specialist op het gebied van asbestinventarisaties en andere
vraagstukken over asbest. Wij zijn SC 540 gecertificeerd.
Solar-Premium is gespecialiseerd in PV-zonnestroomsystemen met jarenlange internationale
kennis en ervaring in de branche.
Lagemaat Sloopwerken BV is al meer dan 30 jaar actief in de sloopbranche. Vooruitstrevendheid
in vele facetten, korte lijnen en optimale klanttevredenheid zijn belangrijke items binnen dit familiebedrijf.

Wist u dat...
Het financiële rendement van zonnepanelen op kan lopen tot 14% per jaar over een periode
van 25 jaar? En dat zonnepanelen een levensduur van minstens 30 jaar hebben?

Welke subsidies zijn er zoal?
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Een ondernemer kan met deze regeling 41,5% van de investering (tot een maximum van € 3.000 per
kWp) aftrekken van de winst.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Een ondernemer kan met deze regeling tot 28% van de investering aftrekken van de winst.
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Met de MIA kan een ondernemer tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op
de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten.

Rekenvoorbeeld rendement zonne-energie
Stel, uw fiscale winst in 2012 bedraagt € 100.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste
schijf tot 200.000 en 25% boven € 200.000.
U koopt voor € 50.000 zonnepanelen (34.560 Wp) waarmee u circa 29.350 kWh kunt opwekken.
EIA bedraagt 41,5% van € 50.000. Dat is € 20.750. Uw fiscale winst wordt nu € 79.250
(€ 100.000 - € 20.750). Zonder EIA betaalt u € 20.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u
slechts € 15.850 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale EIA-voordeel bedraagt € 4.150.
U mag de EIA stapelen met KIA. KIA bedraagt 28% van € 50.000. Dat is € 14.000. Zonder KIA betaalt
u € 20.000 vennootschapsbelasting. Met KIA betaalt u slechts € 17.200 vennootschapsbelasting.
Uw directe fiscale KIA-voordeel bedraagt € 2.800. Doordat u de twee regelingen kunt stapelen,
bedraagt uw directe totale fiscale voordeel op de aanschaf van zonnepanelen € 6.950. Bij een
economische afschrijving van 10 jaar en een minimaal verwachte prijsstijging voor elektriciteit
van 4%, zou u zelfs bij een huidige elektriciteitsprijs van 15 eurocent per kilowattuur een terugverdientijd hebben van minder dan 9 jaar. De cumulatief berekende opbrengst na 10 jaar is bij
die omstandigheden circa € 9.850. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan kan dit
oplopen tot een cumulatief berekende opbrengst na 10 jaar van circa € 21.000 (terugverdientijd
van minder dan 7 jaar). Bij een levensduur van 25 jaar is een totale interne rentevoet tussen de
12% en 17% mogelijk.

Wilt u voor uw situatie een basisberekening ontvangen?
Wij bepalen vrijblijvend voor u welke hoeveelheid stroom u kunt opwekken
met zonnepanelen. En we doen daar tevens een economische berekening bij.

Het totaalpakket: wat wij voor u regelen
• Advies over energiebesparing en rendement

• Nieuw dak aanbrengen

• Offerte voor het hele traject

• Zonnepanelen inkopen

• Aanvraag en advisering subsidie(s)

• Zonnepanelen plaatsen

• Aanvragen en rondmaken vergunningen (voor sloop etc)

• Tijdige oplevering

• Asbestsanering (gecertificeerd)

Online een aanvraag doen? Dat kan! Ga naar onze website www.agrosolution.nl
en download het aanvraagformulier. Bellen kan natuurlijk ook:

026 327 1815.

Of mail ons via info@agrosolution.nl en dan nemen wij contact met u op.
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