
De zonnedaken 
van GroenLeven

Goed voor het klimaat én uw portemonnee



GROENLEVEN: BETROUWBAAR EN 
ERVAREN
GroenLeven zette haar eerste groene stappen op de 

daken van Nederlandse agrariërs en ondernemers. 

Inmiddels hebben we meer dan 800 grootschalige 

zonnedaken gerealiseerd op boerderijen, 

loodsen, distributiecentra, transporthallen en 

woningboulevards. Ook werken we samen met 

FrieslandCampina, Agrifirm, Univé, INretail en de 

hippische sector aan de zonnerevolutie op het dak. 

Kiest u voor GroenLeven, dan kiest u voor een 

betrouwbare partner met veel ervaring. Kwaliteit 

staat voorop. Zo beschikt GroenLeven als enige 

grootschalige zonne-energiebedrijf over de 

certificaten ISO9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). 

En kwaliteit is belangrijk voor veilige en langdurige 

werking. Elk door ons gerealiseerde zonnedak 

wordt dan ook geïnspecteerd en gekeurd door een 

onafhankelijke inspecteur, op basis van NEN 1010. Als 

het zonnedak gerealiseerd is, is het ook mogelijk om 

deze door ons te laten onderhouden en te monitoren. 

Zo zorgt GroenLeven voor een optimaal rendement. 

UW ZONNEDAK: GOED VOOR HET 
KLIMAAT EN UW PORTEMONNEE
Uw dak voorzien van zonnepanelen was nog nooit 

zo eenvoudig als met GroenLeven. Wij regelen alles 

voor u, van het aanvragen van subsidie tot en met 

het onderhoud. En met de keuze tussen kopen, 

leasen of uw dak verhuren is het altijd mogelijk om 

te investeren in zonne-energie. GroenLeven helpt u 

graag met het maken van de juiste keuze, voor het 

klimaat en voor uw portemonnee. 

Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs 

en innovatieve ondernemers creëert GroenLeven zonne-

energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, 

industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo 

geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld. 

Nederland staat een energietransitie te wachten die zijn weerga niet kent, 

maar de ruimte is beperkt. De eerste stap is dan ook zoveel mogelijk daken 

voorzien van zonnepanelen. Met zonnepanelen op uw grootschalige dak 

levert u een substantiële bijdrage aan de energietransitie en verdient u 

eenvoudig groen geld.

ZONNEDAKEN IN NEDERLAND
Om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 49% CO2-reductie haalt is 

het Klimaatakkoord opgesteld. Onderdeel van het Klimaatakkoord is de 

zonneladder. Deze geeft aan in welke volgorde locaties van zonnepanelen 

kunnen voorzien. De eerste stap zijn de daken. Nederland telt circa 37.000 

gebouwen met een dakoppervlakte van meer dan 1.000 vierkante meter 

die geschikt zouden kunnen zijn voor het opwekken van zonne-energie. 

Dat komt neer op zo’n 140.000 hectare. Het overgrote deel van deze 

daken is nog niet voorzien van zonnepanelen. En dat is natuurlijk een 

gemiste kans. Want een dak vol zonnepanelen draagt bij aan een beter 

klimaat én levert geld op zonder dat u er iets voor hoeft te doen. 

Wist u dat…
• u met een zonnedak geld verdient en bijdraagt aan een beter 

klimaat?

• het overgrote deel van grootschalige daken in Nederland niet is 

voorzien van zonnepanelen? Doe nu mee en wacht niet langer!

• u met GroenLeven kiest voor een ervaren partner waarbij kwaliteit 

centraal staat?

• GroenLeven samen met Agrifirm, FrieslandCampina, Univé, INretail 

en de hippische sector werkt aan miljoenen panelen op de daken van 

de bij hen aangesloten agrariërs en klanten?
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DE ZONNEDAKEN VAN 
GROENLEVEN

De voordelen van GroenLeven:
• FrieslandCampina, Agrifirm, Univé, 

INretail en de hippische sector kiezen 

bewust voor GroenLeven en haar 

werkwijze;

• GroenLeven heeft meer dan 800 

grootschalige zonnedaken voorzien van 

zonne-energie;

• GroenLeven biedt verschillende 

mogelijkheden voor het aanschaffen 

van zonnepanelen;

• GroenLeven ontzorgt u van A tot Z 

zodat u zich op uw corebusiness kunt 

focussen;

• GroenLeven werkt veilig en is ISO 

gecertificeerd: ISO9001 (kwaliteit) en 

ISO14001 (milieu).
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GroenLeven wil het zo toegankelijk mogelijk maken om zonne-energie op 

grootschalige daken (daken groter dan 1.500 vierkant meter) te realiseren. 

Daarom bieden wij verschillende aanschafmogelijkheden. Zo kunt u uw dak 

aan ons verhuren en is het mogelijk om de zonnepanelen te kopen of te 

leasen. In een persoonlijk gesprek met onze accountmanager bespreken we 

graag met u uw voorkeuren en de mogelijkheden.

UW ZONNEDAK KOPEN
Kiest u voor het kopen van uw zonnedak, dan ontzorgt GroenLeven u. Wij 

analyseren uw dak, helpen u bij het aanvragen van subsidie, realiseren het 

kwalitatief hoogstaande zonnedak op een veilige manier en kunnen het zonnedak 

naar uw wens onderhouden. Omdat u eigenaar bent van het zonnedak bespaart u 

op uw energiekosten en verdient u geld met de verkoop van de overtollige energie, 

de SDE-subsidie en de verkoop van Garanties van Oorsprong. Een gemiddeld 

grootschalig zonnedak, dat minimaal 25 jaar meegaat, heeft u binnen 7 jaar al 

terugverdiend. Een veel betere investering dan het geld op een spaarrekening 

zetten en ook nog eens goed voor het klimaat. Wij plannen graag een vrijblijvend 

adviesgesprek met u.

UW ZONNEDAK LEASEN
Ook in het geval van leasen ontzorgt GroenLeven u volledig. Met leasen bent u 

verzekerd van zeggenschap over uw eigen groene energie en SDE, maar u hoeft 

niet zelf te investeren. Met ons leaseconcept bent u verzekerd van: 

• volledige ontzorging; 

• financiële voordelen, zonder eigen inbreng;

• de SDE-subsidie en de Garanties van Oorsprong;

• geen energiebelasting bij direct eigen gebruik van de zonne-energie;

• behoud van liquide middelen en werkkapitaal binnen uw onderneming;

• behoud van de leencapaciteit van de bestaande bedrijfsfinancier.

Het volledige leaseconcept legt onze adviseur u graag uit in een gratis en 

vrijblijvend adviesgesprek. 

UW DAK VERHUREN VOOR ZONNEPANELEN 
Wilt u graag bijdragen aan een beter klimaat, maar niet direct 

investeren? Dan is het ook mogelijk om uw dak te verhuren. Met onze 

dakhuuroplossing kunt u direct kosteloos duurzaam ondernemen en 

verdient u aan het beschikbaar stellen van uw dak. Kortom, duurzaam 

ondernemen zonder te investeren, zonder zorgen en met directe 

financiële beloning. We bieden u flexibiliteit: u kunt de zonnepanelen elk 

jaar tegen een vooraf vastgestelde prijs overnemen. We schrijven dan ook 

de subsidie over op uw naam.

HOE WERKT HET?
1. U heeft een groot dak van minimaal 1.500 m2, geschikt voor 

zonnepanelen;

2. U verhuurt uw dak aan GroenLeven voor 15 jaar voor het plaatsen 

van zonnepanelen;

3. U ontvangt een vergoeding per zonnepaneel per jaar;

4. GroenLeven verzorgt de documentatie, installatie, aansluiting, 

monitoring, financiering, garanties en onderhoud;

5. U heeft nergens omkijken naar, bent duurzame ondernemer en 

ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor de verhuur van uw dak.

AANSCHAFMOGELIJKHEDEN
Met deze aanschafmogelijkheden willen wij het voor u zo eenvoudig 

mogelijk maken om te investeren in zonne-energie. In een persoonlijk, 

gratis en vrijblijvend adviesgesprek met onze adviseur bespreken we 

graag met u uw voorkeuren en mogelijkheden. U ontvangt van ons altijd 

een persoonlijk en passend advies. 
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Herbert Stamsnijder, 

maatschap Stamsnijder: 

‘De samenwerking met 

GroenLeven was erg 

prettig. De voorbereiding 

en uitleg was perfect. 

Een goede ervaring mee. 

Echt een professionele 

installatie.’
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GroenLeven transformeert elk grootschalig dak om tot een duurzame 

energiebron. Het gaat dan om agrarische daken en industriële daken 

als loodsen, distributiecentra, transporthallen en woningboulevards. 

Inmiddels hebben wij al meer dan 800 grootschalige daken voorzien van 

zonnepanelen. 

De daken van stallen geven potentieel ruimte aan duizenden zonnepanelen. Een 

enorme kans voor de energietransitie die we niet moeten laten liggen. Daarom 

werken we intensief samen met agrariërs, FrieslandCampina en Agrifirm. Resultaat 

tot nu toe: bijna één miljoen zonnepanelen. 

Onze geschiedenis ligt in de agrarische wereld. Zo hebben wij honderden 

staldaken omgetoverd tot zonnedaken. Door onze ervaring weten wij precies 

hoe de zonnepanelen geïnstalleerd moeten worden, zonder dat de agrarische 

bedrijfsvoering daaronder lijdt. Niet voor niets kiezen FrieslandCampina en Agrifirm 

voor GroenLeven als partner in zonne-energie. 

ZONNEPANELEN 
VOOR IEDER DAK

GroenLeven op agrarische daken:
• vanaf 1.500 vierkante meter dakoppervlakte;

• groene stroom voor uw agrarische onderneming en/of voor verkoop;

• afgestemd op de agrarische bedrijfsvoering door jarenlange ervaring;

• benut dakoppervlak en geeft het de extra functie van duurzame 

energie opwekking;

• inclusief subsidieaanvraag, realisatie, onderhoud en monitoring.

Gert Krol, melkveebedrijf Krol:  

‘GroenLeven heeft ons geënthousiasmeerd om zonnepanelen 

op onze staldaken te leggen. Ze hebben het goed voorbereid 

en alles is goed uitgekomen. Ze werken keurig en flink door. 

Alles is goed afgewerkt en dan krijg je een mooi resultaat.’ 
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Pascal Burhenne, algemeen directeur Klingele locatie Nijmegen: 

‘Nadat we ons hadden verdiept in de materie kozen we ervoor 

om de uitreikende hand van GroenLeven aan te nemen. Zij 

namen het gehele proces van A tot Z uit handen en leverden 

ons duurzame zonnedak op.’ In
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GroenLeven denkt groot. Als er iets groot is, zijn het wel de daken van 

industriële complexen. Dé plek om een duurzame dubbelfunctie te creëren. 

Loodsen, distributiecentra, transporthallen, woningboulevards; GroenLeven 

maakt daar duurzame zonnebronnen van door er zonnepanelen op te leggen.

Door onze ervaring met dergelijke grote daken, met soms minimale draagkracht, 

weten we welke constructies optimaal zijn. Ook weten we de zonnepanelen zo 

efficiënt mogelijk te plaatsen.

METERS MAKEN
MET EEN DUURZAME 
DUBBELFUNCTIE

 
GroenLeven op industriële daken:
• vanaf 1.500 vierkante meter dakoppervlakte;

• meters maken: enorme oppervlaktes krijgen een duurzame 

dubbelfunctie;

• flinke bijdrage aan de energietransitie;

• maakt bedrijven vaak meer dan energieneutraal;

• inclusief subsidieaanvraag, realisatie, onderhoud en monitoring.
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Folkert Brouwers, directeur 

Bedrijf & Gebouwen 

ziekenhuis Nij Smellinghe: 

‘Een compliment, echt 

vakwerk.’
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Daken vol leggen met zonnepanelen, het is niet uw corebusiness. Wel de 

onze. In samenwerking met dakeigenaren hebben we al vele zonnedaken 

mogen realiseren. We regelen daarbij alles: SDE-subsidies, ontwerp, bouw, 

het onderhoud en de monitoring. 

Maar nog belangrijker is, is dat we dat oprecht doen. Dat betekent niet zomaar 

subsidie aanvragen, maar eerst vrijblijvend controleren of uw dak geschikt is voor 

zonnepanelen. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie ook daadwerkelijk ten goede 

komt van het klimaat. 

LEGPLAN &
CONSTRUCTIERAPPORT

Onze adviseur komt langs om het 
legplan van de zonnepanelen te

bespreken, het constructierapport toe 
te lichten en het eventueel tekenen 

van de machtigingsformulieren;

GroenLeven vraagt de SDE+ 
subsidie voor u aan;

DRONE INSPECTIE
Een drone vliegt over uw dak 

voor inspectie en er wordt 
een constructiecheck van het 

gebouw gedaan;

LOCATIE SCAN
GroenLeven doet vooraf een scan 

locatie op mogelijkheden;
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INDICATIE 
MOGELIJKHEDEN

GroenLeven onderzoekt mogelijkheden 
met betrekking tot netwerk en

beschikbaar dakoppervlak

VOORSTEL AKKOORD?

KENNISMAKING
Onze adviseur komt langs voor een eerste
kennismaking en om de mogelijkheden te

de zonne-installatie te kopen of huren.

7

START BOUW
De bouw van het project  

zal worden gestart en
GroenLeven zorgt voor  

VOORSTEL BESPREKEN
Beschikking SDE+ subsidie ontvangen? 

Onze adviseur komt langs om het  
voorstel te bespreken en om een  

8

DE STAPPEN NAAR 
EEN DUURZAME 
TOEKOMST
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Resie Reinders, directrice 

Royal Smals: 

‘GroenLeven is koploper 

op het gebied van de 

energietransitie in 

Nederland, een partij 

aan welke je de ‘job’ kan 

overlaten.’
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De energietransitie kunnen we alleen samen realiseren. Daarom werkt 

GroenLeven samen met verschillende organisaties aan het realiseren van 

zonne-energie op daken. 

FRIESLANDCAMPINA EN AGRIFIRM
GroenLeven zette haar eerste groene stappen op de daken van Nederlandse 

agrariërs. Omdat GroenLeven jarenlange ervaring heeft in het realiseren 

van zonnepanelen op staldaken hebben FrieslandCampina en Agrifirm voor 

GroenLeven gekozen als partner voor hun zonne-energieprogramma. En dat 

is een succes! Gezamenlijk worden en kunnen er bijna 1 miljoen zonnepanelen 

geïnstalleerd worden. Dat is voldoende groene stroom voor 80.000 huishoudens.  

INRETAIL 
INretail, grootste brancheorganisatie in retail non-food, wil graag samen met 

haar achterban de retail duurzamer maken. Samen met GroenLeven wil zij 

stimuleren dat retaildaken zo snel mogelijk worden benut door ze te voorzien van 

zonnepanelen. 

UNIVÉ
GroenLeven is zonne-energiepartner van Duurzame Zekerheid, het energieconcept 

van Univé. Met Duurzame Zekerheid gaat de coöperatie de daken van haar 

zakelijke leden asbestvrij maken. GroenLeven voorziet deze daken daarna van 

zonnepanelen. De duurzame energie die het dak opwekt, wordt geleverd aan leden 

van Univé.

Hein Schumacher,  

CEO koninklijke 

FrieslandCampina: 

‘FrieslandCampina 

heeft de ambitie om het 

elektriciteitsverbruik 

in de keten volledig 

te dekken met groene 

stroom van het 

boerenerf.’

Ellen Peper, raad van bestuur Univé:

“Niet alleen vanwege de bijdrage aan de 

energietransitie, maar het zonnedak maakt dat we 

tegen een marktconforme prijs de gewonnen energie 

kunnen aanbieden aan leden in de omgeving. Op 

deze manier kunnen we de investering die Duurzame 

Zekerheid vergt realiseren en kunnen we een 

asbestdak saneren zonder dat het de ondernemer 

financieel raakt” 
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Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werkt GroenLeven 

elke dag gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie. 

Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het 

onderwijs en innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen 

op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. 

‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie 

terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende 

generaties. 

Onze kernwaarden: 

• Oprecht: Door altijd het goede te willen doen op een integere manier, 

willen wij een mooie, groene wereld overdragen aan de generaties na 

ons.

• Vindingrijk: Onze zonnebronnen vervullen innovatieve dubbelfuncties.

• Daadkrachtig: Door groot te denken zijn wij uitgegroeid tot marktleider 

in schone energie.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

CONTACT

info@groenleven.nl

058 799 00 00 20
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