
Investeer in zonnestroom via het collectief van Koninklijke CBM

Meubelfabrikanten, interieurbouwers en toeleveranciers verbruiken overdag veel
energie door diverse machines en verwarming van de vaak hoge werkplaatsen.
Alle reden om zelf zonnestroom op te wekken en te gebruiken voor je
maakproces. CBM helpt de sector te verduurzamen, en ontzorgt op deze manier
haar leden.

Overstappen op een zoninstallatie vergt expertise en investering. Het maken van
de juiste keuze is dus belangrijk. CBM heeft daarom een groep experts bij elkaar
gebracht die kennis hebben van PV, subsidies, realisatie van grote zonprojecten,
financiering en energiemanagement.

CBM-ESCo (energy service company)

CMB zorgt ervoor dat zoveel mogelijk leden zoninstallaties op het dak krijgen die 
een maximaal rendement opleveren. Het instrument dat we daarbij gebruiken is 
CBM-ESCo. Door het opzetten van deze organisatie kunnen we alle leden als 
collectief helpen met de realisatie van hun zonnepanelen. En gedurende de 
levensduur van het systeem, al snel meer dan 15 jaar, zorgen we voor zoveel 
mogelijk opbrengst voor het systeem én de ondernemers.

Drie mogelijkheden

• Zon: Onze partners installeren een volledig werkende installatie die het beste
past bij de eigen situatie en mogelijkheden. Hierbij ligt de focus op hoge
kwaliteit systemen waarvan zeker is dat ze de hele levensduur goed presteren.
Natuurlijk wordt via collectieve aanschaf een zeer gunstige prijs en
voorwaarden bedongen.

• Optimaal: Het stroomoverschot (> 50%) wordt terug geleverd aan CBM-ESCo,
voor een hoger tarief dan bij eigen energieleverancier. Daarnaast worden
gedurende de looptijd alle monitoring, beheer, subsidies en administratie uit
handen genomen.

• Totaal: CBM-ESCo financiert het systeem voor 100%. Dit is handig voor leden
die zelf geen eigen vermogen beschikbaar hebben of voor locaties waar veel
meer dakvlak beschikbaar is dan nodig voor eigengebruik. De duurzaam
opgewekte zonnestroom kan op deze manier weer door andere CBM-leden
worden gebruikt.

Je hebt de keuze om met eigen vermogen mee te investeren, tot maximaal 20%
van de aanschaf. Over deze inleg ontvang je 5% rente van de ESCo.

Je kan gedurende de looptijd altijd het systeem overnemen. Hiervoor wordt vooraf
een overnametabel afgesproken.



Voorbeeld

Dak: 1.200 m2 met 500 premium zonnepanelen*)

Eigen verbruik: 150.000 kWh p/j
Opbrengst: 140.000 kWh p/j waarvan:
50% naar eigen bedrijf en 50% naar stroomnet tijdens piekuren

Welke optie kies ik?

De verschillende opties zijn zo gekozen dat er voor de leden van het CBM alle mogelijkheden
open blijven. Maar welke past dan het beste bij jouw wensen? Hieronder een aantal korte
overwegingen;

Zon
• Ik heb de financiële middelen om alles zelf te regelen
• Mijn dak is kleiner of precies groot genoeg voor mijn eigen verbruik
• Ik wil enkel mijn eigen verbruik duurzaam opwekken

Optimaal
• Ik heb via CBM ESCo Zon een hoogwaardig systeem op mijn dak
• Ik wil 15 jaar lang geen omkijken hebben naar de werking van het systeem
• Voor grootverbruikers (> 500.000 kWh/jaar) kunnen we additionele energiemanagement

uitvoeren op aanvraag waardoor het rendement nog verder toeneemt

Totaal
• Ik heb niet zelf de financiële middelen om mijn systeem te realiseren
• Mijn dak is veel groter dan dat ik zelf nodig heb
• Ik wil mijn opgewekte duurzame energie graag met andere CBM leden delen en draag

hierdoor extra bij aan de verduurzaming van de sector

*) We bieden onze CBM leden twee mogelijke zonnepanelen aan: de glas-glas 340Wp premium
lijn van Exasun of de standaard (325Wp) panelen. De premium lijn wordt geheel in Nederland
geproduceerd met 30 jaar garantie. De premium lijn draagt bij aan de minste CO2 uitstoot, en is
voor 98% recyclebaar.

Eigen investering Jaarlijkse
opbrengst 

Jaarlijkse 
kosten

TVT/ rendement

Zon € 110.000 € 13.000 € 01) 8 jaar/ 8,5 %

Optimaal € 110.000 € 13.000 € 1.650 9 jaar/ 6,5 %

Totaal € 0 € 1.130 € 0 n.v.t.

Voordelen van CBM-ESCo

• Alle nodige ondersteuning; geen omkijken naar subsidies, administratie,
verzekeringen en onderhoud

• Maximaal rendement, minimale energiekosten
• Zeventien jaar lang gegarandeerd de hoogst mogelijke prijs voor opgewekte

stroom door een actief Energie Management Systeem
• Beperkte risico’s aan uw installatie door hoge kwaliteit
• Geen verplichtingen; uitstappen, of het systeem in eigen beheer nemen, kan op

ieder gewenst moment

1) Let erop dat onderhoud noodzakelijk is, en u verplicht bent de administratie te voeren voor de SDE+ subsidie 
richting RVO Nederland


