
Duurzame Zekerheid van Univé

Een asbestvrij 
dak geeft 
energie

Ga naar unive.nl/asbestvrij voor 
meer informatie of scan de QR-code 
en meld u direct aan.
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Contact
Univé
Team Duurzame Zekerheid

0592 - 34 89 89
duurzamezekerheid@unive.nl
unive.nl/asbestvrij

Waarom wil Univé helpen? 
Elkaar helpen. Dat is waar Univé voor staat. 
Daarom vervangen wij asbestdaken bij 
agrariërs. Dat is voor veel van hen namelijk 
een kostbare investering, waarbij hulp 
erg welkom is. Op het nieuwe dak komen 
zonnepanelen. De zonnestroom die we 
hiermee opwekken, gaat naar Univé-leden in 
de regio. Dit noemen we Duurzame Zekerheid.

Zonnepanelen voor eigen 
verbruik
• Niet alleen kunt u zonnepanelen laten 

plaatsen voor Duurzame Zekerheid. U kunt 
nu in combinatie daarmee ook een deel van 
uw dak gebruiken voor het opwekken van 
zonne-energie voor eigen gebruik. Dit kunt 
u dan verwachten: 
• Een deel van de panelen wordt uw 

eigendom en wordt aangesloten op uw 
eigen meter.

• U kunt gebruikmaken van onze 
inkoopkracht en de door ons 
geselecteerde professionele installateurs. 
Zelf kunt u gebruik maken van de 
Energie-investeringsaftrek (EIA).

• Uw eigen panelen wekken maximaal 
op wat u zelf aan elektriciteit verbruikt. 
Zo minimaliseert u de kosten van uw 
energieverbruik.

• Ook dit traject is maatwerk en start met de 
vier stappen naar Duurzame Zekerheid.

In 4 stappen naar  
Duurzame Zekerheid
1. QuickScan haalbaarheid: Wij toetsen uw 

locatie op basis van uw aanmeldformulier. 
Wij kijken naar het dak, de kansen voor 
zonnepanelen, de aansluiting op het net en 
we maken een eerste berekening. Dit doen 
wij op afstand, in deze fase komen wij dus 
nog niet langs. 

2. Subsidie aanvragen: Wij regelen de SDE++-
subsidieaanvraag welke nodig is voor het 
realiseren van Duurzame Zekerheid. Deze 
subsidie is periodiek beschikbaar.  

3. Haalbaarheid en Design: Na de SDE++-
subsidietoekenning bezoeken wij uw locatie. 
Daarna doen wij u een concreet voorstel. 

4. Realisatie: Gaat u akkoord? Dan sluiten 
we een overeenkomst en we maken een 
planning voor het saneren en het plaatsen 
van onze zonnepanelen en eventueel uw 
eigen. Zo werken we samen aan Duurzame 
Zekerheid.

Een aanbod is afhankelijk van meerdere zaken, 
zoals de netcapaciteit en de constructie en staat van het gebouw. 

Samen naar een 
duurzame asbestvrije 
toekomst


