
Naam organisatie

SDE+ SUBSIDIE 2018
MACHTIGING AANVRAAG EN VERKLARING EIGENAAR

Met dit formulier machtigt u DVEP Energie om namens uw organisatie SDE+ subsidie aan te vragen.

Locatienaam

Adres Postcode en plaats

EAN nummer

1 PROJECTLOCATIE

KVK nummer KVK vestigingsnummer

Indien u de economisch of juridisch eigenaar van deze projectlocatie bent kunt u punt 2 overslaan en verder gaan 
bij punt 3. Indien u niet de economisch of juridisch eigenaar bent van deze projectlocatie dient punt 2 ondertekent 
te worden door de economisch of juridisch eigenaar. 

2 ONDERTEKENEN VERKLARING EIGENAAR LOCATIE ZONNESTROOMINSTALLATIE

Ondergetekende verklaart hierbij dat zij eigenaar is van ”deze projectlocatie” en in die hoedanigheid akkoord is 
met de installatie en exploitatie van de zonnestroominstallatie op het dak van “deze projectlocatie”. 

Tekendatum

Handtekening

Naam organisatie

Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s)

Achternaam
Man
Vrouw

1/2

IBAN BIC



Aankruisen

SDE+ SUBSIDIE 2017
MACHTIGING AANVRAAG EN VERKLARING EIGENAAR

In overleg wordt samen met u bepaald in welke fase wij SDE + subsidie voor u aanvragen en voor welk bedrag. Graag 
hieronder invullen waarvoor gekozen is.

3 AANVRAGEN SDE

Fase 1

Basisbedrag SDE-bedrag
(1 optie mogelijk) 

Verwachte terugverdientijd* Kans op 
subsidie

Fase 2

Fase 3

€ 0,070 - € 0,090

€ 0,090 - € 0,110

€ 0,110 - € 0,112

± 10 jaar en 7 maanden 

± 9 jaar en 2 maanden 

± 9 jaar

*) De terugverdientijd is gebaseerd op een voorbeeldproject met een schuin dak op het zuiden georiënteerd, waarin 
aannames zijn gedaan met betrekking tot energieprijzen en indexatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4 MACHTIGING

Ik ben bevoegd om deze machtiging te ondertekenen en ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Hierbij 
machtig ik DVEP Energie voor:

• Het uitvoeren van alle gerelateerde (rechts)handelingen in verband met de subsidieaanvraag en de
subsidieverlening gedurende de gehele looptijd van dit project tot en met de subsidievaststelling.

N.B. Indien u na het verkrijgen van SDE+ subsidie 2018 in één van de 3 fasen, besluit de zonnestroominstallatie met 
een andere organisatie dan DVEP Energie te realiseren, dan vraagt DVEP Energie een eenmalige vergoeding voor het 
aanvragen van de SDE+ subsidie van € 2.000,-- excl. BTW. Deze vergoeding wordt in rekening gebracht aan in punt 5 
genoemde organisatie met betaaltermijn van 14 dagen.

5 ONDERTEKENING

Tekendatum

Handtekening

Naam organisatie

Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s)

Achternaam
Man
Vrouw

2/2
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