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ZELF STROOM 
OPWEKKEN OP 
KENNISPARK

LAAT JE DAK CHECKEN

Dak geschikt? Aan de slag: projectplan maken, overeenkomst 

tekenen, financiering regelen, zonnepanelen aanbrengen en 

uiteindelijk genieten van eigen stroom.

Dak aanmelden? 
Mail naar info@enschede-energie.nl

In vier stappen weet je of jouw dak 
geschikt is voor zonnepanelen 

 Stap 1 
  Is het dakoppervlak groter dan 500 vierkante meter?  

Meld je dak aan bij Enschede Energie. 

 Stap 2 
 Maak een afspraak: Enschede Energie beoordeelt het dak.

 Stap 3 
  Dak op het oog geschikt? Dan volgt uitgebreide inspectie door 

constructeur.

 Stap 4 
 Beoordelen design en opbrengst. Kunnen we door? 

Werk jij mee aan het verduurzamen 

van onze innovatiecampus? Stel 

dan je dak beschikbaar voor 

zonnepanelen. Maak nu een afspraak 

om je dak te laten checken door 

energiecoöperatie Enschede Energie. 

Vanaf zo’n 500 vierkante meter 

komt je dak in aanmerking voor een 

zonnepaneelproject. 

powered by Kennispark Twentepowered by Kennispark Twente

KennisparkKennispark

www.enschede-energie.nl



Waarom je dak beschikbaar stellen?

 Draag bij aan duurzaam Kennispark

 Hoger energielabel van het pand

 Laat medewerkers meeprofiteren van jullie eigen stroom

  Mogelijkheid om ook zelf energieverbruik te verlagen door 

zonnepanelen

Zo werkt Enschede Energie 

“Enschede Energie begeleidt het gehele traject: van inventarisatie, 

ledenwerving tot aanleg en onderhoud. De financiering van een 

zonnepaneelproject bestaat vaak uit een combinatie van het 

Energiefonds Overijssel en een investering van coöperatieleden. 

Voor projecten met een grootte vanaf 200 tot 600 panelen passen we 

meestal het postcoderoos-model toe. Hierbij verenigen deelnemers 

zich die stroom afnemen van een collectief zonnedak bij hen in de 

buurt. Deelnemers aan een collectief zonnedak krijgen korting op hun 

energierekening. Dat kunnen bijvoorbeeld ook je werknemers zijn. 

En de eigenaar van het dak krijgt voor het verhuren van zijn dak een 

bedrag per zonnepaneel.”

Pieter van der Woude, Enschede Energie

ZELF STROOM 
OPWEKKEN OP 
KENNISPARK

www.enschede-energie.nl

Enschede Energie
Boulevard 1945 – 276
7511 AH Enschede
Telefoon 053 - 2030422

Enschede Energie

Enschede Energie | om is een 

coöperatie van, voor en door 

Enschedeërs. Wij willen onze mooie 

gemeente zo duurzaam mogelijk 

maken. Dat doen we door zelf energie 

op te wekken en te leveren aan de 

inwoners van Enschede. Zonder 

winstoogmerk, de opbrengsten blijven 

in Enschede.

Kennispark geeft Energie

De coöperatie Kennispark geeft Energie 

zet zich in voor een duurzaam en 

energiek Kennispark. Om het opwekken 

van energie op onze innovatiecampus 

te stimuleren werken we samen met 

Enschede Energie.

Kennispark geeft Energie
Mark de Lat
P.a. Eshuis Accountants en Adviseurs
Institutenweg 41
7521 PH Enschede
Telefoon 088 - 5009500
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