
Investeren in zonnepanelen? Dat kan nu met hulp van een lening van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). 
Zonnepanelen zijn een rendabel, betrouwbaar en groen alternatief. Ook voor uw bedrijf.

Voordelige lening van FSFE 
In samenwerking met de provincie Fryslân en de Friese installateurs heeft het FSFE ‘Zonnestroom voor het Friese 
MKB’ ontwikkeld. Met een lening van het FSFE kunnen Friese ondernemers in zonnepanelen investeren. De lening 
is interessant voor ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting van ≤ 3x80 A. En een energieverbuik dat 
tussen de 35.000 en 75.000 kWh ligt.

Wat is uw energieverbruik?
Friese bedrijven verbruiken jaarlijks 2,2 miljard kWh stroom. Weet u hoeveel energie uw bedrijf verbruikt? En 
hoeveel u jaarlijks uitgeeft aan energie? Energielasten zijn een belangrijke kostenpost in de bedrijfsvoering.

Alle reden om te investeren in zonnepanelen
n Direct besparen op uw energierekening. 
n Duurzame uitstraling voor uw bedrijf.
n  Profiteer van de fiscale voordelen voor uw investeringen in 

duur zame energie. 

Waarom gebruik maken van de lening van het FSFE?
 - Aanvragen is eenvoudig
 - Zekerheid over kosten tijdens leenperiode
 - Behoud van liquide middelen voor bedrijfsvoering

Investeer nù in zonnepanelen!

Geld lenen voor
zonnepanelen!



Voorwaarden voor de lening
 - Uw onderneming is gevestigd in de provincie Fryslân.

 - U investeert voor minimaal € 37.500 in zonnepanelen. 

 - Van de investering betaalt u minimaal 33% zelf.

 -  Het FSFE verstrekt een annuïteiten lening van maximaal 67% van het investeringsbedrag.

 - De ondergrens van de lening van het FSFE is € 25.000. 

 -  De lening van het FSFE heeft een looptijd van 10 jaar (15 jaar is op verzoek mogelijk).

 -  Aflossing van de lening is op basis van 120 gelijke maandelijkse termijnen. 

 - Vervroegde aflossing van de lening van het FSFE is boetevrij toegestaan.

 - Rente bedraagt 4% per jaar.

 - Als onderpand voor de lening van het FSFE geldt:

 ∙ Een pandrecht op het PV systeem bij een lening < €100.000.

 ∙  Een recht van opstal bij een lening > €100.000. De eenmalige kosten voor het vestigen van een recht van 
opstal bedragen circa € 600. 

 -  Eenmalige behandelings kosten bedragen € 500.
 -  Voorafgaand aan het verstrekken van een lening voert het FSFE een kredietwaardigheidstoets uit. Voor 

leningen boven de €200.000 vindt een extra toets plaats. 

Voor het uitvoeren van de kredietwaardigheidstoets vragen wij u de volgende documenten op te sturen:
 -  Een kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel;
 -   De meest recente, door een gecertificeerde accountant, samengestelde of gecontroleerde jaarrekening van uw 

onderneming; 
 -  Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming;
 -  De laatste aangifte inkomstenbelasting (indien van toepassing).
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Meer weten?
Voor alle informatie over de lening van het Fûns 
Skjinne Fryske Enerzjy kunt u contact opnemen 
met de heer R. Wuite: 058 289 8602. 

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)
Het doel van FSFE is een bijdrage leveren aan de 
duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. 
Daarvoor stelt het FSFE financiële middelen 
beschikbaar aan projecten op het gebied van 
duurzame energie en energiebesparing. Het FSFE 
verstrekt risicodragende financiering in de vorm 
van leningen, garanties en/of aandelen kapitaal.


