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Steeds meer woningcorporaties installeren zonnepanelen op hun  

huurwoningen. Struikelblok is in veel gevallen nog de financiering.  

Specialist Weijerseikhout heeft een financieringsmodel geïntroduceerd  

waar dat mee kan worden ondervangen.

Zonder investering 
zonnepanelen plaatsen

zonne-energie

ken met klanten. Struikelblok voor de investering is het punt te 
bepalen waarop de investering zich terugverdient.

Dat kan slimmer, dacht men bij Weijerseikhout. “Onze klan-
tenkring bestaat voor een groot deel uit partijen die actief 

Sinds 2009 houdt Weijerseikhout zich bezig met het aan-
brengen van zonne-energiesystemen. Het bedrijf heeft zich 
ontwikkeld tot een specialist die op dit gebied o.a. voor 
woningcorporaties werkt. Het idee voor de nieuwe wijze van 
financieren kreeg het bedrijf naar aanleiding van gesprek-
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Zie voor meer informatie over zonne-energie www.dakweb.nl

bezig zijn met de verduurzaming van hun gebouwen,” vertelt 
directeur Lars Weijers. “Ze zijn dus ook op zoek naar manieren 
om het dak in te zetten in de huidige ontwikkelingen op het 
gebied van energieopwekking. Wij ontwerpen, renoveren en 
onderhouden daken en we plaatsen tevens zonnepanelen. 
Met onze ketenpartners werken we tevens (onder andere in 
het samenwerkingsverband Groot Onderhoud 2.0, zie Roofs 
februari 2014 – red.) aan een verbetering van de energie-
zuinigheid van complete woningen. Wij helpen opdrachtge-
vers om hun energetische doelstellingen te halen en zetten 
hiertoe innovatieve methoden in, zowel technisch als op het 
gebied van fi nanciering.”

Huur/leasevergoeding
“Opdrachtgevers hikken dikwijls tegen de investering aan. 
Daarom hebben wij een fi nancieringsmodel ontwikkeld 
waarbij de zonnepanelen zich feitelijk zelf fi nancieren. Het 
betreft een huur/leasevergoeding die voor 15 tot 20 jaar 
vaststaat. Binnen deze overeenkomst draagt Weijerseikhout 
zorg voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden 
van de zonnepanelen. De huur/leasevergoeding wordt gefi -
nancierd uit de inkomsten die woningcorporaties genereren 
uit de periodieke huurverhoging, of uit geld dat vrijkomt uit 
een aparte overeenkomst voor servicekosten.”

Voordeel van deze vorm van fi nancieren is dat er zekerheid is 
voor de huurder. Weijers: “De huurder zal er niet op achteruit 
gaan, integendeel. Wij garanderen dat de besparing op de 
energienota groter is dan extra kosten die de huurverhoging 
met zich meebrengen. De woningcorporaties maken op 

deze manier – zonder zelf te investeren 
– een extra stap om hun energe-
tische doelstellingen te bereiken.”

In tegenstelling tot andere fi nan-
cieringsvormen wordt in deze huur/
leaseovereenkomst vooraf geen 
indexatie berekend over de exploita-
tievergoeding. Omdat de energielasten 
over een periode van 20 jaar een verwach-
te infl atie van gemiddeld 2% hebben, betekent 
dit dat de jaarlijkse besparing toeneemt.”

Hoe werkt dit in de praktijk? Weijers: “Indien een woning-
corporatie besluit tot de aanschaf van een zonne-energie-
systeem, zal dit door Weijerseikhout worden geleverd en 
geïnstalleerd. De vergoeding voor de exploitatie van zonne-
panelen bedraagt 75% van de normale kosten, wat betekent 
dat een besparing op de energielasten van zo’n 25% wordt 
gerealiseerd. Deze besparing kan voor de huurder oplopen 
tot 250 euro per jaar.”

Stroomleverancier
“Feitelijk zitten wij hiermee op de stoel van de stroomleveran-
cier,” aldus Weijers. “Belangrijk is dat wij de opbrengst van de 
zonnepanelen hebben geborgd. We hebben in dit business 
model vanzelfsprekend een veiligheidsmarge gehouden 
zodat we zeker weten dat de 
besparing nooit lager uitvalt dan 
wij garanderen. In het model is ook 
voorzien in het plegen van preven-
tief onderhoud en schoonmaak. Wij 
werken met betrouwbare leveran-
ciers die de opbrengst gedurende 
de gehele periode garanderen. 
Voor elk project stellen wij een plan 
van aanpak op, waarin bindende 
afspraken zijn opgenomen over 
technische, fi nanciële voorwaarden 
en eventuele risico’s.”

Met deze formule verwacht Weijers-
eikhout een belangrijke bijdrage 
te kunnen leveren aan de verdere 
groei van de markt van zonnepa-
nelen. “Veel woningcorporaties zijn 
momenteel bezig met de vraag 
hoe voldaan kan worden aan de 
energiedoelstellingen van 2020. 
Men zoekt naar manieren om de 
maatschappelijke ambities met be-
perkte budgetten te kunnen realise-
ren. Dit fi nancieringsmodel kan hier 
een antwoord in betekenen. Overigens geldt dit niet alleen 
voor woningcorporaties. Het model kan tevens interessant 
zijn voor bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en verpleeg- en 
zorginstellingen.” ●

Wenst u fi jne feestdagen 
en een gezond 2015

Ketelaarskampweg 8,
5222 AL, ‘s-Hertogenbosch

Tel 073-6271250 Fax 073-6271255
info@dakned.nl
www.dakned.nl

Advertentie

Lars Weijers, directeur Weijerseikhout.


