
 

Zonnedak quick scan – nu tijdelijk gesubsidieerd  
Gratis inzicht in uw kansen om zonne-energie op te wekken 
 

 

Stimulering zonne-energie door provincie Gelderland  
Om concreet invulling te geven aan de versnellingsopgave voor zonne-energie, wil provincie 
Gelderland bedrijven en organisaties stimuleren tot het plaatsen van zonnepanelen op nu nog 
onbenut dakoppervlak. Provincie Gelderland heeft na een zorgvuldige selectieprocedure Fit Our 
Future uitgekozen als uitvoerder van dit stimuleringsprogramma in uw regio. 
 

   
 
 
Gratis zonnedak quick scan  
Uw pand heeft een groot dak en u wilt weten of uw dak technisch geschikt is voor zonnepanelen. 
En natuurlijk in hoeverre dit financieel aantrekkelijk is voor u. Tijdens een telefoongesprek 
inventariseren wij daartoe samen met u de volgende gegevens: 
• De technische staat van uw dak 
• Specificatie van uw dakconstructie en dakbedekking  
• Eventuele geplande dakrenovaties  
• De aanwezigheid van eventuele schaduw-elementen op uw dak en in uw directe omgeving 
• Analyse van uw actuele elektriciteitsverbruik 
• Inventarisatie van uw actuele elektriciteitskosten  
• Specificatie van uw netaansluiting 
 
Na afloop van de zonnedak quick scan ontvangt u binnen 1 week een overzichtelijke rapportage 
met daarin een eerste indicatief advies over de technische haalbaarheid en financiële 
aantrekkelijkheid van een zonnedak. Wij bellen u hierna om het rapport met u door te nemen.   
 



 

Gratis begeleiding bij EIA of SDE+ aanvraag  
Bij een positieve uitkomst van de scan, kunnen wij u gratis begeleiden bij het aanvragen van de SDE+ 
subsidie of EnergieInvesteringsaftrek (EIA). Wij adviseren u welke van de 2 regelingen in uw 
specifieke situatie tot de beste business-case leidt. U kunt ons vervolgens machtigen om namens u de 
aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemingen te verzorgen inclusief alle benodigde gegevens.  
 

 
 
Tijdelijke gratis dankzij subsidie 
Deze zonnedak quick scan en begeleiding bij EIA of SDE+ subsidie is dankzij deze tijdelijke 
subsidie van provincie Gelderland geheel kosteloos voor u. Maar wees er wel snel bij, want wie 
het eerst komt, het eerst maalt. 
 

 
 
Wilt u snel inzicht in uw kansen om zonne-energie op te wekken? 
U kunt nu makkelijk en snel deze zonnedak quick scan aanvragen via uw persoonlijke link in uw 
begeleidende email die u bij dit voorstel van ons hebt ontvangen. Uiteraard staan wij graag tot uw 
beschikking voor uw eventuele vragen: 085 - 487 4660. 
 
Onze voorwaarden 
4 Fit Our Future wordt uitsluitend door haar opdrachtgevers betaald en ontvangt geen 

inkomsten van uitvoerende partijen, fabrikanten, toeleveranciers of financiers. 
4 De rapportage bevat geen gedetailleerde berekeningen van draagkracht en/of benodigde 

verzwaring van netaansluiting. Dit kunt u na toekenning van de subsidie naar behoefte verder 
laten onderzoeken. 

4 Na afronding van de quick scan sturen wij de factuur rechtstreeks naar provincie Gelderland. 
4 Fit Our Future BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64786374 en 

hanteert de leveringsvoorwaarden DNR-2011 en privacyverklaring conform AVG. 


