
VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD 



Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op pro-

jecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt gekoppeld aan lokale afname. Greencrowd fi-

nanciert deze projecten bij voorkeur met lokaal geld. 

Voor de financiering van duurzame-energie-

projecten heeft Greencrowd haar eigen crowdfun-

dingplatform dat onder toezicht staat van de Auto-

riteit Financiële Markten (AFM). De bestuurder van 

Greencrowd, Jan Willem Zwang, is door de AFM 

persoonlijk getoetst op betrouwbaarheid. 

Het crowdfundingplatform van Greencrowd, dat is 

ondergebracht in een stichting, is opgericht in de 

nazomer van 2012 en heeft sindsdien een flinke 

groei doorgemaakt. 

Tot en met 2014 zijn zestien projecten (deels) via Greencrowd gefinancierd, waaronder warmte-koude-

opslagsystemen, een waterkrachtcentrale en vele zonne-energieprojecten. 

Het meest bekende crowdfundingproject van Greencrowd betreft de 660 panelen op ziekenhuis Rijnstate 

in Arnhem. Dit project, dat in 2013 is opgeleverd, heeft zowel nationale als internationale media-

aandacht gekregen en behoorde tot de toptien van mooiste crowdfundingprojecten van Nederland in 

2013 (deze lijst wordt jaarlijks samengesteld door Douw&Koren).  

Over Greencrowd 

Gerealiseerde projecten 



Greencrowd heeft een exploitatiemodel ontwikkeld waarmee dakeigenaren die niet kunnen of willen in-

vesteren in zonnepanelen toch kunnen profiteren van zonnepanelen op hun daken. 

Dit model is gebaseerd op het huren van het dak voor één euro per paneel per jaar, plus een jaarlijkse 

indexatie van de huur. 

De dakeigenaar kan ervoor kiezen de door de zonnepanelen duurzaam opgewekte stroom af te nemen, 

maar hij kan er ook voor kiezen alleen maar zijn dak te verhuren. In het eerste geval wordt de opgewekte 

zonne-energie ‘achter de meter’ geleverd. In het tweede geval wordt er een tweede aansluiting gereali-

seerd en wordt de opgewekte zonne-energie ‘aan het net’ geleverd. Levering achter de meter is financi-

eel gezien voor beide partijen interessanter dan levering aan het net. 

Verhuur je dak 

Hoe werkt het? 

Wanneer u geïnteresseerd bent in het verhuren van uw dak, dan kunt u contact opnemen met Green-

crowd. Wij  voeren dan een quickscan uit en vragen u de volgende informatie aan te leveren: 

 Uw energieverbruik. Bij aansluitingen tot en met 3 x 80 Ampère mag dit op basis van uw recente 

jaarnota. Bij aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère willen wij graag de kwartier- of uurwaardes 

van de afgelopen drie jaar in MS Excel aangeleverd krijgen. 

 Uw energiecontract en de prijzen. Deze hebben wij nodig voor zowel het opstellen van de business 

case als voor het in kaart brengen van mogelijke boetes wanneer u zelf energie gaat opwekken. 

 Een recente factuur van uw energiebedrijf en/of netbeheerder.  

 Daktekeningen en dakfoto’s. In het vervolgtraject wordt een locatieonderzoek uitgevoerd, maar op 

basis van de daktekeningen en de dakfoto’s kunnen wij al vrij nauwkeurig bepalen hoeveel zonne-

panelen er op uw dak kunnen. 

Aan de hand van deze informatie kan Greencrowd u een indicatief voorstel doen waarmee u kunt bepa-

len of het voor u interessant is om met Greencrowd in zee te gaan. 



Wanneer u besluit om met Greencrowd in zee te gaan, wordt een samenwerkingsovereenkomst afgeslo-

ten. Hierin wordt vastgelegd dat u samen met Greencrowd een zonnepaneleninstallatie gaat ontwikkelen 

en dat u wel of niet mee-investeert.  Ook wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met kosten en opbreng-

sten, wat de periode van de dakhuur is en wat er gebeurt na afloop van de contractperiode. U kunt er-

voor kiezen de installatie over te nemen voor een nader overeen te komen bedrag, maar u kunt er ook 

voor kiezen de installatie te laten verwijderen. 

Ongeacht uw keuzes staat een aantal zaken vast. Hierbij moet u denken aan het volgende: 

 Greencrowd laat de locatiestudie uitvoeren door een onafhankelijke partij; 

 Greencrowd besteedt de realisatie van de installatie en het beheer en onderhoud aan en maakt de 

keuze voor een leverancier; 

 Greencrowd voert namens de investeerders en crowdfunders directie over het project; 

 Greencrowd voert namens de investeerders en crowdfunders de financiële administratie van het 

project; 

 Indien er achter de meter wordt geleverd, gebeurt dit op basis van de huidige wet- en regelgeving. 

Concreet betekent dit dat er een financial-lease-contract wordt afgesloten in combinatie met een 

prestatiegarantie vanuit Greencrowd aan de lessee. 

Een aantal zaken is nader in te vullen. Om een rendabele business case te ontwikkelen, zal veelal een be-

roep moeten worden gedaan op een belastingmaatregel of op een subsidieregeling. Hierbij moet u den-

ken aan de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel bekend als de postcoderoosregeling, of aan de landelijke 

subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie + (SDE+). Slechts in een enkel geval (bijvoorbeeld locaties 

met een energieverbruik onder de 25.000 kWh per jaar) kan er zonder één van deze twee regelingen toch 

een rendabele business case worden ontwikkeld. 

Op basis van de locatiestudie voert Greencrowd een onderhandse aanbesteding uit. Dit houdt in dat 

Greencrowd bij minimaal drie leveranciers een offerte opvraagt voor de realisatie en het beheer en on-

derhoud van de zonnepaneleninstallatie. 

Vervolgens wordt de business case uitgewerkt op basis van de ontvangen offertes én op basis van de drie 

mogelijke varianten: 

1. Salderen; 

2. Regeling Verlaagd Tarief; 

3. SDE+. 

In overleg met de dakeigenaar wordt gekozen voor één van deze drie varianten.  

Het proces 



Afhankelijk van de gekozen variant zal Greencrowd de benodigde stappen nemen. Salderen is het meest 

eenvoudig en de Regeling Verlaagd Tarief het meest complex. 

Greencrowd richt voor het project een coöperatie op die eigenaar wordt van de zonnepanelen. Mensen 

kunnen participeren door lid te worden van de coöperatie. In dit geval zijn zij mede-eigenaar en krijgen ze 

een winstuitkering.  Mensen kunnen ook participeren door geld te lenen aan de coöperatie. In dit geval 

krijgen ze rente en aflossing. Greencrowd Energy kan het vreemde vermogen echter ook beschikbaar stel-

len via bancair vermogen. In dat geval is de rentelast op het project lager dan wanneer het wordt ge-

crowdfund. 

De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is voor zonne-energieprojecten altijd 30/70. De geld-

stromen lopen via de stichting derdengeldenrekening van stichting Greencrowd. 

Greencrowd Energy neemt zelf ook deel in het project. Dit gebeurt naar rato van de gemiddelde inleg van 

de leden zodat Greencrowd Energy evenveel risico loopt als de leden. De directie van de coöperatie 

wordt gevoerd door Greencrowd Management Services en de administratie door Greencrowd Financial 

Services. De gezamenlijke vergoeding hiervoor bedraagt jaarlijks 1,5% van de investering. 

Greencrowd Management Services besteedt de levering, realisatie en het beheer en onderhoud van en 

aan de zonnepanelen uit aan een externe partij p basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

 

 

Het proces (vervolg) 



Stel u heeft een plat dak waar 400 panelen op kunnen. U verbruikt op jaarbasis 350.000 kWh. Salderen 

zonder een vorm van subsidie of belastingmaatregel is dus niet interessant. 

De totale investering in de zonnepanelen bedraagt 105.000 euro. De omvormers hebben een productga-

rantie van 15 jaar en de jaarlijkse kosten bedragen 2.300,- euro. Deze worden met 2% per jaar geïn-

dexeerd. 

Greencrowd kan het project op twee manieren ontwikkelen. De eerste manier is via de Regeling Verlaagd 

Tarief (postcoderoos).  

De dakeigenaar ontvangt in het eerste jaar  400 euro dakhuur en deze loopt op tot 527 euro dakhuur in 

jaar 15. Na deze periode gaat de installatie in eigendom over naar de dakeigenaar en bespaart hij op jaar-

basis circa 6.500 euro op zijn energierekening. In dit geval gaan we er dus van uit dat er in de contractpe-

riode aan het net wordt geleverd middels een tweede aansluiting.  

Op basis van de Regeling Verlaagd Tarief kan Greencrowd de crowdfunders een verwacht rendement op 

eigen vermogen bieden van ongeveer 12%. Zelfs bij een kleine postcoderoos moet dit rendement vol-

doende interessant zijn voor mensen om mee te doen. 

Op basis van de SDE+-regeling uit fase 5 van 2014 (deze komt overeen met fase 7 van 2015) kan het 

plaatje er anders uit zien wanneer er achter de meter wordt geleverd. In dat geval bedraagt de besparing 

voor de dakeigenaar in jaar 1 bijna 750 euro en loopt deze op tot circa 2.000 euro in jaar 15.  

Het rendement voor de investeerders is in dit geval ongeveer 16%.  

In beide varianten gaan we ervan uit dat Greencrowd gedurende de contractperiode verantwoordelijk is 

voor de installatie en dat deze na 15 jaar “om niet” in eigendom overgaat naar de dakeigenaar. 

Een rekenvoorbeeld 

Interesse? 

Heeft u interesse in de ‘Verhuur je dak’ propositie van Greencrowd? Neem dan contact op met Jan Willem 

Zwang. U kunt Jan Willem bereiken via onderstaande contactgegevens: 

Greencrowd 

Utrechtseweg 310/H02 

6812 AR Arnhem 

www.greencrowd.nl 

info@greencrowd.nl 

085-4013471 

http://www.greencrowd.nl

