FORMULIER SDE ++ najaarsronde 2021

Gegevens aanvrager
1. KvK nummer:
2. Naam bedrijf:
3. Bezoekadres
a. Postcode:
b. Straat en nummer:
c. Plaats:
4. Contactpersoon:

man / vrouw *

a. Voornaam:
b. Voorletters:
c. Achternaam:
e. Telefoonnummer:
f. E-mail adres:
5. IBAN:

NL

6. Onderneming type (keuze uit 3 typen)

Kies 1 van de 3 typen

Kleine onderneming

ja/nee

a. Minder dan 50 werknemers: ja * en
b. Omzet 10 miljoen: minder * en/of
c. Balanstotaal 10 miljoen: minder *
Middelgrote onderneming

ja/nee

d. Minder dan 250 werknemers: ja * en
e. Omzet 50 miljoen: minder * en/of
f. Balanstotaal 43 miljoen: minder *
Grote onderneming

ja/nee

g. Meer dan 250 werknemers: ja * en
h. Omzet 50 miljoen: meer * en/of
i. Balanstotaal 43 miljoen: meer *
7. Is de aanvrager eigenaar van de locatie?
(zo niet, dan dient er een verklaring te
worden bijgevoegd waaruit blijkt dat u
toestemming heeft om op de productieinstallatie op de beoogde locatie te
exploiteren.

ja / nee *
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Gegevens transportindicatie
8. Netbeheerder: Liander / Enexis / Stedin / Enduris / Coteq / Rendo / Westland Infra *

9. EAN code: (18 cijfers)
…. …. …. …. - …. …. …. …. - …. …. …. …. - …. …. …. …. - …. ….
10. Aansluitvermogen / doorlaatvermogen aansluiting:
11. Maximaal vermogen productie installatie:

kW(p)

Gegevens investering
12. Bedrag subsidie (per kWh):
€
Van 15 kWp - 1 MWp fase 1: maximaal € 7 cent / fase 2 maximaal € 8,5 cent per kWh
meer dan 1 MWp max € nog onbekend
13. Locatie investering:
a. Postcode:
b. Straat en nummer:
c. Plaats:
14. Totale vermogen waarvoor subsidie
wordt aangevraagd: (in kWp) (indien het
vermogen hoger of gelijk is aan 500 kWp
dient een haalbaarheidsstudie meegezonden
te worden.)
15. Wat is de beschikbare dakoppervlakte
voor de productinstallatie?

kWp

Indien een haalbaarheidsstudie gemaakt
dient te worden, neem dan contact op
(085-48.66.900, R. Hagen)
m2

16. Wordt de installatie aangesloten op een
grootverbruikersaansluiting? (maximale
doorlaatwaarde groter dan 3x80Ampère)

ja / nee *

17. Is er al een grootverbruikersaansluiting?

ja / nee *

18. Is er contact geweest met de
netbeheerder?

ja / nee *

19. Wat voor opstelling wordt het?

dak / grond / water

20. Heeft het dak voldoende draagkracht
voor de installatie?

ja / nee *

21. Bestaat de installatie gedeeltelijk uit
gebruikte materialen?

ja / nee *

22. Is de installatie een uitbreiding van een
bestaande installatie?

ja / nee *

23. Is er sprake van een renovatie van een
bestaande installatie?

ja / nee *
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24. Wordt de productie-installatie geplaatst
op of tegen een nog te bouwen bouwwerk
waarvoor een vergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Omgevingsvergunning) vereist is? (zo ja,
graag een kopie van de vergunning)

ja / nee *

25. Is/zijn voor plaatsing van de productieinstallatie zelf een (of meer) vergunning(en)
vereist op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
(Omgevingsvergunning)?(zo ja, graag een
kopie van de vergunning)

ja / nee *

26. Inschatting eigen gebruik tijdens de opwek:

%

27. Beoogde ingebruikname:

-

28. Datum waarop u de subsidie wilt ontvangen:

-

29. Wat is de verwachte hoogte van de investering?

-

€

30. Wat is het (beoogde) aandeel eigen vermogen in de investering?

%

Tot slot: Met de ondertekening van deze opdrachtbevestiging ga ik akkoord/machtig ik:
✓ Alle gegevens naar waarheid ingevuld te hebben;
✓ De Centrale Subsidie Aanvraag om namens mij alle handelingen te verrichten om de SDE +
subsidie op de koop en installatie van mijn zonnepanelen aan te vragen;
✓ De Centrale Subsidie Aanvraag heeft haar werkzaamheden afgerond nadat de Rijksdienst een
beslissing heeft genomen op de SDE + subsidie (beschikking);
✓ De Centrale Subsidie Aanvraag is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitkomst van de
subsidieaanvraag of al dan niet toekennen van een subsidie.

________________________
Handtekening (Aanvrager)

________________________
Datum:

Bijlagen die u mee terug dient te zenden:
Indien een haalbaarheidsstudie gemaakt dient te worden, zie vervolgblad
Optioneel Financieringsplan gemaakt op www.duurzaamgefinancierd.nl
Stuur dit formulier met de 1/2 bijlagen naar:
De Centrale Subsidie Aanvraag
U kunt alle documenten ook inscannen en mailen naar:
Postbus 131
info@degroenesubsidie.nl
2160 AC Lisse
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op: 085 48 66 900
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Bijlage haalbaarheidsstudie (indien van toepassing)

Haalbaarheidsstudie (installatie van meer dan 500 kWp opwekvermogen)

Indien een haalbaarheidsstudie gemaakt dient te worden dient ook meegezonden te worden:

1. Indien voor 80% of meer gefinancierd, een intentieverklaring of ondertekende offerte van de
financierende instelling zoals Duurzaam Gefinancierd (www.duurzaamgefinancierd.nl)
2. Tarief winstbelasting:

%

3. Recente jaarrekening van investerende onderneming
4. Offerte van de installatie
5. Offerte van eventuele verzwaring
6. Overzicht van de volgende kosten:
per jaar
Garantie en onderhoud

Netbeheer
Personeelskosten en administratiekosten
Administratiekosten
Kosten elektriciteitsverbruik van de productie installatie
Opstalvergoeding (ingeval van activering invullen onder
investeringskosten)

Monitoringssysteem/telefoon
Onroerende zaakbelasting
Verzekeringen
Reservedelen
Afvoerkosten (voor bijvoorbeeld afval)

Onvoorzien
Overige kosten
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