Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Aanvraag Subsidie
Zonnepanelen particulieren

Over dit formulier
- Met dit formulier kunt u bij Agentschap NL subsidie
aanvragen voor de Subsidieregeling zonnepanelen 2012
voor particulieren.
- U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 juli 2012, 9:00 uur tot
en met 28 december 2012, tot 17:00 uur.
- Lever formulier en eventuele bijlagen in bij Agentschap
NL (het adres staat hiernaast).
- Ga naar agentschapnl.nl/zonnepanelen voor meer
informatie.

2012
De Subsidieregeling zonnepanelen voor particulieren wordt vanaf
2 juli 2012 9:00 uur ingezet om particulieren te stimuleren duurzame
elektriciteit te produceren met zonnepanelen (zon-PV).
Agentschap NL
NL Energie en Klimaat
Hanzelaan 310
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

T +31 (0)88 602 90 00
E klantcontact@agentschapnl.nl
F +31 (0)88 602 90 22
www.agentschapnl.nl/
zonnepanelen

Komt u in aanmerking?
Bent u een aankoopverplichting
aangegaan op of na 2 juli 2012
voor niet eerder gebruikte
zonnepanelen?

Ja
Nee

Uw installateur kan u
b.
informeren over het vermogen
in kWp, of het staat vermeld in
de offerte en/of overeenkomst.

Is het totaal geïnstalleerd
vermogen per woning
0,6 kilo Wattpiek (kWp) of
minder?

Ja
Nee

Aansluiting met doorlaatc
waarde van meer dan 3 x 80
Ampère is een zogenaamde
grootverbruikersaansluiting.
Uw installateur kan u hierover
informeren.

Sluit u de zonnepanelen aan op
een elektriciteitsnet via een
aansluiting met een doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80
Ampère?

Ja > U heeft geen recht op subsidie en hoeft het formulier daarom niet verder in te
Nee > vullen. Alleen een aansluiting met een doorlaatwaarde van minder dan 3 x 80
> Ampère komt in aanmerking voor subsidie.

d.

Is de locatie waar de
zonnepanelen worden geplaatst
in Nederland?

Ja
Nee

e.

Bent u een in Nederland
gevestigde natuurlijk persoon
(particulier) of dient u in namens
een in Nederland gevestigde
natuurlijk persoon?

Ja
Nee

Verstrekt betekent dat subsidie f.
is uitgekeerd of dat u bericht
heeft ontvangen dat u recht
heeft op subsidie.

Is er voor de zonnepanelen
eerder subsidie verstrekt door
een gemeente, provincie of
rijksoverheid (hieronder valt ook
een voor uw woning afgegeven
SDE beschikking)?

Ja
Nee

a.
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> U heeft geen recht op subsidie en hoeft het formulier daarom niet verder in te
> vullen. Alleen nieuwe zonnepanelen waar een verplichting is aangegaan op of na
> 2 juli 2012 komen in aanmerking voor subsidie.
> U heeft geen recht op subsidie en hoeft het formulier daarom niet verder in te
> vullen. Er is alleen subsidie mogelijk voor installaties met een vermogen boven de
> 0,6 kWp.

> U heeft geen recht op subsidie en hoeft het formulier daarom niet verder in te
> vullen. Alleen in Nederland geplaatste zonnepanelen komen in aanmerking voor
> subsidie.
> U heeft geen recht op subsidie en hoeft het formulier daarom niet verder in te
> vullen. Deze subsidie is alleen bedoeld voor Nederlandse particulieren en niet
> voor ondernemers.
> U heeft geen recht op subsidie en hoeft het formulier daarom niet verder in te
> vullen. Aangezien voor uw zonnepanelen al subsidie is verstrekt, kunt u geen
> gebruik meer maken van deze subsidie.

>> Als het gaat om energie en klimaat
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Vul hier de gegevens in van de 1.1
eigenaar van de zonnepanelen
(u kunt huurder zijn van de
woning, of eigenaar-bewoner).
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Gegevens aanvrager
Titel(s)

Naam aanvrager

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

1.2

Burgerservicenummer (BSN)

1.3

Adres

Huisnummer

Man
Vrouw

Huisnummertoevoeging

Straat

Zie voor meer informatie
ibanbicservice.nl

1.4

Postcode en plaats

1.5

Land

1.6

IBAN

1.7

BIC

1.8

Telefoon

1.9

Mobiel

Postcode

Plaats

Land

1.10 E-mail

2
2.1

Is er een andere organisatie of
particulier gemachtigd om
namens de aanvrager de
aanvraag in te dienen?

Gemachtigde
Ja
Nee

> Ga verder met vraag 2.2
> Ga verder naar onderdeel 3

2.2 Naam gemachtigde

Vul in indien de gemachtigde
een organisatie betreft

2.3

KvK-nummer

Vul in indien de gemachtigde
een particulier betreft

2.4 Burgerservicenummer (BSN)

2.5 Postadres

Huis- of postbusnummer

Huisnummertoevoeging

Straat of postbus

2.6 Postcode en plaats

2.7

Land
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Postcode

Nederland

Plaats
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Titel(s)

2.8 Contactpersoon

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Man
Vrouw

2.9 Telefoon

2.10 Mobiel

2.11 E-mail

3
Aankoopverplichtingen voor
2 juli 2012 komen niet voor
subsidie in aanmerking.

3.1

Datum aankoopverplichting

Let op! Binnen 6 maanden na 3.2 Wanneer verwacht u dat de
de subsidieverlening moeten de
zonnepanelen worden
zonnepanelen zijn
geïnstalleerd?
geïnstalleerd. Installaties voor
2 juli 2012 komen niet in
aanmerking voor subsidie.
3.3

In wat voor type woning zijn/
worden de zonnepanelen
geïnstalleerd?

3.4 Locatiegegevens waar de
Alleen invullen als deze
zonnepanelen zijn/worden
afwijken van de bij onderdeel 1
geïnstalleerd
ingevulde gegevens.

Gegevens zonnepanelen en subsidie
Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Appartementencomplex
Galerijcomplex
Hoekwoning
Tussenwoning
Twee-onder-een-kapwoning
Vrijstaande woning
Woonboot
> Anders namelijk

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straat

Postcode

3.5

Bij wie wordt de zonne-installatie
aangeschaft?

Uw leverancier kan u
3.6 Is er sprake van directe aanschaf
informeren of u te maken heeft
of huurkoop?
met huurkoop.
Er is alleen subsidie mogelijk
voor installaties met een
vermogen van meer dan
0,6 kWp.

Plaats

Directe aanschaf
Huurkoop
,

3.7

Wat is het totaal geïnstalleerd
vermogen (kilo Wattpiek)?

3.8

Wat is het aankoopbedrag in
totaal (exclusief arbeidskosten)? €

kWp

Prijs zonnepanelen (inclusief BTW)

,00

Prijs omvormer (inclusief BTW)

€

,00

Prijs bekabeling (inclusief BTW)

€

,00

Totaal (inclusief BTW en exclusief arbeidskosten)

€
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,00
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4
Let op! Uw aanvraag kan pas 4.1 Kruis aan welke bijlagen u
worden behandeld wanneer
meestuurt
alle bijlagen zijn ingeleverd die
in uw situatie vereist zijn.

Zonnepanelen particulieren
Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Checklist bijlagen
Kopie(ën) aankoopverplichting(en)
Als u vraag 2.1 met 'ja' hebt beantwoord: Machtiging

5

Verklaring en ondertekening
- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Titel(s)

5.1

Voorletter(s)

Ondertekenaar
Achternaam

5.2 Ondertekend door

Man
Vrouw

Aanvrager
Gemachtigde
Dag

5.3

Tussenvoegsel(s)

Maand

Jaar

Datum

5.4 Handtekening

6

Vervolg
U levert het formulier in
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier tijdig naar Agentschap NL. Het
adres en informatie over de uiterste inleverdatum vindt u bovenaan bladzijde 1 van
dit formulier. Vergeet niet alle vereiste bijlagen mee te sturen.
Heeft u daarna nog vragen?
Neem dan contact op met Agentschap NL. De contactgegevens vindt u bovenaan
bladzijde 1 van dit formulier.
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