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Betreft: Machtiging aanvraag SDE++ subsidie 2022 
 
 
Beste relatie, 
 
De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+. 
Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor 
zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.  
 
In 2022 is er een gefaseerde openstelling voor SDE++ met een budget van 13 miljard euro. 
 

Gefaseerde openstellingsronde SDE++ 2022 

 

 
 
Voorwaarden SDE++ subsidie 
 

• Aansluitwaarde > 3*80 A 

• Duurzame opwekcapaciteit zonnepanelen >15 kWp 
 
Constructieberekening 
 
In de aanvraag dient er een verklaring worden meegestuurd van de draagkracht van de dakconstructie 
waarop u een installatie wilt plaatsen. Uit deze verklaring moet blijken dat het dak en/of gevel sterk genoeg 
is voor de installatie. Deze verklaring dient te worden afgegeven door een constructeur. 
 
Indien u voor de draagkracht van de dakconstructie een offerte wilt ontvangen vanuit een partnerpartij van 
De Energiespecialist dan graag de volgende gegevens aanleveren en onderstaande aankruisen: 

• Constructieve berekeningen en tekeningen bestaande daken/gebouwen inclusief eventuele 
gerealiseerde aanpassingen. 

 
      Ja, ik wil graag een offerte ontvangen via een partner partij van De Energiespecialist voor de 
constructieberekening 
 
 
Vergoeding 
Voor de SDE++ aanvraag brengen wij € 590,= exclusief BTW in rekening. Hiervoor verrichten wij de 
volgende werkzaamheden: 
 

• Uitwerken indicatief ontwerp van de verwachte opwekcapaciteit ten behoeve van de aanvraag van 
de SDE++ subsidie 

• Aanleveren ballastrapport ten behoeve van de constructeur (indien van toepassing) 

• Aanvragen transportindicatie bij uw regionale netbeheerder 

• Aanvragen SDE++ subsidie via het eLoket van het RVO 
 
Indien het vermogen >1 MW is, dan dient er een haalbaarheidsstudie gemaakt te worden. Hiervoor geldt 
een afwijkende vergoeding. 
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Facturering na indienen subsidie aanvraag. Betalingstermijn 14 dagen na facturering.  
 
Ondanks al haar inspanningen kan De Energiespecialist niet aansprakelijk gesteld worden voor het 

daadwerkelijk realiseren van de SDE++ subsidie. Indien uw aanvraag niet wordt toegekend, dan zullen wij 

eenmalig in een volgende subsidieronde deze kosteloos nogmaals voor u indienen mits dit onder dezelfde 

voorwaarden dient te gebeuren. 

Met het tekenen van deze overeenkomst machtigt u De Energiespecialist voor het uitvoeren van (rechts) 

handelingen in verband met de aanvraag voor de gehele looptijd van de subsidie. Voor de aanvraag 

SDE++ subsidie maken we gebruik van de eHerkenning van De Energiespecialist. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De Energiespecialist       
 
Robin Jacobs       
 
 
Handtekening……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Naam………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum.…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Plaats..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig om de aanvraag te realiseren: 
 
 

▪ KvK-nummer aanvrager……………………………………………………………………………………… 
 
 

▪ Handelsnaam……..…………………………………………………………………………………………… 
 
  

▪ Contactpersoon…..…………………………………………………………………………………………… 
 
 

▪ E-mail / telefoon….……………………………………………/……………………………………………… 
 
 

▪ Adres productie-installatie…………….…………………………………………………………………….... 
 

 
▪ IBAN-nummer…….…………………………………………………………………………………………… 

  
U bent zelf WEL/NIET* eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Zo niet, dan heeft u 
vooraf, of op het moment van de aanvraag, toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie nodig om 
de installatie te realiseren en te exploiteren. U ontvangt dan van ons een aanvullend toestemmingsformulier 
wat getekend moet worden. 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 


