
Operatie Zonnedakje

Zonne-energie neemt een vlucht in Nederland.  

Combineer leefcomfort met directe installatie van 

solarsystemen & slimme software. Operatie 

Zonnedakje ont/orgt gemeenten met gerichte en 

impactvolle actie/support.

Meer zonne-

energie?

Koffie?

Meer residenti�le sola×

Netcongestie is een probleem in vele Nederlandse regio’s. 

Daken met zonne-energiesystemen blijven in veel gevallen 

wel goed aan te sluiten op het net. Voor iedereen is 

residentiële zonne-energie prettig. Voor eigenaren, 

huurders, gemeenten en netbeheerders een no-brainer.

Projectsupport op maat

De uitrusting van Operatie Zonnedakje bestaat in uit%

de basisapplicatie Zonnedakje + een dakplan per stuk + 

mankracht om acties op maat te realiseren. Gemakkelijker 

kunnen we de RES en gemeentelijke acties niet maken.   

Een solarplan voor ieder dak

Activeer bewoners in een gehele buurt, wijk of dorp. Even 

checken of jouw dak geschikt is en er subsidie opties zijn? 

Voor grotere installaties op bedrijfsdaken is Operatie 

Zonnedakje  geschikt. Zie direct waar al SDE-subsidie 

onderweg is en activeer gericht eigenaren en/of huurders.
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Gemeenten gebruiken 

Zonnedakje

+++ duurzamere energie

Lagere energierekening

SDE & ROI

Per dak inzicht in return 

on investment (ROI)

Plan demo

https://www.sobolt.com/contact-nl/


Operatie Zonnedakje

Meer residentiële solar

Projectsupport op maat

Een solarplan voor ieder dak
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Tarief

Ontvang een indicatie van de verwachte 

investering. Het tarief is gebaseerd op 

omvang, regio, duur en aantal. In alle 

gevallen gaan we voor maximale impact.

Voorbeeldproject:

Vanaf 2022 maakt Zonnedakje het mogelijk om 

voor individuele daken rapporten te genereren. 

In deze rapporten wordt voor een dakeigenaar 

uitgewerkt hoeveel zonnepanelen er rendabel 

op het dak geplaatst kunnen worden. Tezamen 

met een visualisatie hiervan, een investerings-

overzicht en opbrengstenhbesparingsoverzicht. 

De gemeente Heeze-Leende zet deze toolkit in 

ten behoeve van de bewustwording en 

activatie van dakeigenaren. 

Operatie Zonnedakje helpt met de applicatie 

en uitrol richting groepen bewoners en het 

lokale bedrijventerrein.

Oplossing Operatie Zonnedakje

Tarief vanaf € 3.500,- per gemeente

Locatie

Voorbeeld

Gemeente Heeze-Leende (NL)

Resultaat 10-tallen extra dakeigenaren 

activeren

Toelichting GericGt op pad met Operatie 

Zonnedakje 
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https://www.sobolt.com/contact-nl/

