
Zonnepanelen op uw dak?  
Provincie vergoedt uw kosten! 

Denkt u serieus na over zonnepanelen op uw dak op 
Halfweg-Molenwatering? Sluit u dan nu aan bij onze 
subsidie-aanvraag en krijg uw kosten tot 20% 
vergoed. 

Provincie Zuid-Holland stimuleert graag verduurzaming 
op bedrijventerreinen door de investering in duurzame 
energie nog aantrekkelijker te maken. 

Zorg dat u meeprofiteert! 

De BIZ benadert nu alle bedrijven op het 
bedrijventerrein om ook deel te nemen aan deze 
aanvraag bij de provincie. 

Op de achterzijde ontdekt u hoe uw bedrijf ook mee 
kan profiteren. U verduurzaamt extra voordelig én u 
profiteert vervolgens direct van lagere energiekosten. 

Wat is de BIZ? 

De BIZ Halfweg-Molenwatering is dé 
samenwerking tussen bedrijven op 
dit bedrijventerrein. De BIZ werkt 
aan een schoon, heel, veilig, 
bereikbaar én duurzaam 
bedrijventerrein. 

www.bizhm.nl 

Ontvang tót 20% van uw kosten terug 
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Zonnepanelen op uw dak? 
Provincie vergoedt uw kosten! 

Wat gaan we doen? Hoe doet u mee? 

BIZ Halfweg-Molenwatering gaat in 2022 
een subsidie-aanvraag voor verduurzaming 
indienen bij provincie Zuid-Holland. 

De bedrijven die hieraan willen deelnemen 
maken hiermee kans om tot 20% van de 
kosten voor verduurzaming met zonnepanelen 
terug te ontvangen. Zo wordt investeren in uw 
eigen energieopwekking dus extra 
interessant! 

Indien u daadwerkelijk van plan bent om te 
investeren in verduurzaming van uw 
bedrijfspand meld u zich bij ons aan via 
info@bizhm.nl. 

Na een intakegesprek geeft u uw commitment 
af en wordt u opgenomen in de subsidie-
aanvraag. U doorloopt daarbij de 
onderstaande stappen. 

Hoe ontvangt u de vergoeding? Ja, ik wil! 

Als u zich inschrijft voor deelname en de 
subsidie wordt toegekend aan de BIZ, 
ontvangt u uw vergoeding vanuit de 
subsidiegelden zodra uw dossier compleet en 
correct is. Uw dossier dient te bevatten: 

- Getekende offerte
- Installatieverklaring
- Betalingsbewijs

U kiest dus zelf een installateur en verzorgt 
de realisatie van de zonnepanelen. De 
subsidie-vergoeding ontvangt u dus na 
plaatsing en betaling van uw zonnepanelen. 

Heeft u dus serieuze interesse? Neem dan 
contact met ons op. De energieadviseur die de 
subsidie-aanvraag begeleidt komt bij u langs 
voor een intakegesprek! 

1. U geeft commitment af
2. Aanvraag subsidie door BIZ
3. Toekenning subsidie aan BIZ
4. Plaats zonnepanelen op uw dak
5. U ontvangt tot 20% vergoed
6. Zelf energie opwekken
7. Besparen op uw energierekening!

Meld u aan via: info@bizhm.nl 

mailto:info@bizhm.nl



