
Rijden én werken op zonne-
energie van je parkeerterrein.

Het kan.

soly.nl/zonnepanelen/zakelijk/zonnecarport

http://enie.nl/zonnecarport


Flexibel, comfortabel en 
effectief verduurzamen

Voor een soepele, snelle energietransitie hebben we veel ruimte  
nodig. En dat in een land waar we bijna elke beschikbare centimeter 
al hebben benut. Om snel te accelereren is het dus zaak alle ruimte 
optimaal te benutten. 

De mooiste en meest praktische manier om dit te doen: ZonneCarports. 
Parkeren, laden, opwekken en besparen. Alles onder één dak.

Voorop op weg naar een 
elektrische toekomst
De zon geeft energie aan je rit en je werkdag. Met een 

ZonneCarport, met zonnepanelen afgestemd op eigen 

stroomverbruik, is de belasting op het elektriciteitsnet 

minimaal en rijden jij, je gasten en werknemers áltijd op 

100% duurzame zonne-energie.

Met een ZonneCarport voldoet je pand altijd minimaal aan 

energielabel C, en met de unieke verhuisbare constructie 

van Soly geniet je van de degelijkheid van een huis met 

de lexibiliteit van een tent.

Meervoudig en optimaal  
benutten van parkeerruimte

Direct laden op 100% eigen 
zonne-energie

Altijd droog en in  
de schaduw parkeren

Slim verduurzamen met 
het hoogste comfort



Hoeveelheid carports 
afgestemd op eigen 

energiebehoefte

Maximaal laadvoordeel. 50% 
goedkoper dan laden op grijze stroom 

en 80% goedkoper dan benzine

Verduurzamen én 
besparen, met minimale 
inspanning of investering

Altijd duurzaam én voordelig elektrisch rijden

Geïntegreerde laadstations 
voor elektrische auto’s  

én fietsen

ZonneCarport   € 2,20

EV op Grijze Stroom  € 4,51Diesel  € 6,52Benzine  € 10,09

De kosten voor 100 kilometer rijden Bron: RVO



Volledig ingericht en  
afgestemd op jouw bedrijf
Leasen, kopen of het terrein verhuren. Jij bepaalt. We vinden een 
passende oplossing voor elke klant, volledig op maat.

Leasen Kopen Grond Verhuren

Direct besparen 

Geen eigen investering

Inclusief laadpalen

Inclusief verzekering

Service, onderhoud, garanties

Zonder subsidie

Contractduur 

Na afloop contract

10 jaar 15 jaarnvt

nvtOvernemen of 
verder leasen

Je wordt zelf 
eigenaar



ZonneCarport  
van ‘t Hek Groep
Werknemers en gasten van Funderingsbedrijf 

van ‘t Hek parkeren en laden al onder een 

ZonneCarport. Zo verduurzaamt het bedrijf en 

bespaart het fors op stroomkosten.

“Parkeerruimte vervulde 
altijd één behoefte. Met 
een ZonneCarport vervult 
het er wel tien.”

K L A N T C A S E

Ruud van ‘t Hek



Wij zien de toekomst 
zonnig tegemoet

Soly is in 2013 opgericht met één doel: zonne-energie voor iedereen 

beschikbaar maken. Wij grijpen de uitdagingen van de energietransitie met 

beide handen aan om met zijn allen zo snel mogelijk te kunnen genieten van 

goedkope, klimaatneutrale en decentrale energie. Dit doen we in Nederland 

en sinds 2019 ook in het zonnige Zuid-Afrika.

Als B Corp vinden wij het belangrijk dat al onze klanten verzekerd zijn van de 

beste en meest duurzame producten. Daarom werken we uitsluitend met 

leveranciers die minstens 10 jaar bestaan, inancieel gezond zijn en 100% Fair 

Trade handelen. Lees hier meer over op soly.nl/over-soly/b-corp.

ZonneCarport wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onze tevreden klanten:

700.000+ geplaatste 
zonnepanelen

17.000+ tevreden 
klanten

180.000.000+ kWh 
zonne-energie per jaar

http://www.enie.nl/bcorp


Persoonlijke  
analyse & voorstel  
Na het eerste kennismakings-

gesprek bepalen we hoeveel 

parkeerplekken we overdekken 

en berekenen we met moderne 

software hoeveel energie de 

ZonneCarport gaat opwekken.

Definitief  
ontwerp & offerte  
We werken een uitgebreid 

voorstel uit voor de door jou 

gekozen oplossing.

Contracten & 
voorbereiding  
Akkoord? Dan starten we de voor- 

bereiding van de installatie en de 

eventuele vergunningsaanvraag. 

De projectmanager neemt de werk-

zaamheden en planning met je door.

Installatie 

Binnen enkele weken wordt 

de ZonneCarport geplaatst. 

Wij regelen hier alles voor en 

stemmen dit met je af.

Klaar voor een  
duurzame toekomst  
Als alle stappen zijn doorlopen, 

begint het echt duurzaam werken 

en rijden. De opbrengst is altijd 

inzichtelijk via de monitoring-app 

en onze serviceafdeling helpt bij 

alle vragen.

Benieuwd hoeveel jouw bedrij kan profiteren met een ZonneCarport? 
We gaan graag in gesprek over de ideale oplossing voor jouw situatie. 

Bel direct voor meer informatie naar 085-401 7000, 
e-mail naar zakelijk@soly.nl of ga naar onze website
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De route naar je ZonneCarport

mailto:zakelijk%40enie.nl?subject=ZonneCarport%20voor%20mijn%20bedrijf
http://enie.nl/zonnecarport



