
 
 

 
 

Checklist quickscan financiële haalbaarheid zonnepanelen 
Voor de uitvoering van de quickscan dient de locatie-eigenaar de volgende gegevens aan te leveren: 

 
1. Het KvK-nummer van de locatie-eigenaar / toekomstig debiteur. 

 
2. De adresgegevens van de locatie waar de zonnepanelen op komen. 

 
3. Een recente kopie van de elektriciteitsnota van uw energieleverancier. 

 
4. Een recente kopie van de transportnota uw netbeheerder. 

 
5. Eventuele eerder uitgevoerde locatie-onderzoeken. 

 
6. Eventuele SDE-beschikking(en) indien al afgegeven. 

 
Bij de quickscan wordt nog niet gekeken naar dakbelasting noch naar asbest. Dit volgt in een 
later stadium wanneer het locatieonderzoek wordt uitgevoerd. De quickscan is bedoeld om 
inzicht te geven in het vermogen dat maximaal geplaatst kan worden op het beschikbare 
dakoppervlak waarbij rekening wordt gehouden met obstakels en beschaduwing. 

 
Toelichting op de checklist voor de quickscan 

 
1. Het KvK-nummer van de opdrachtgever gebruiken wij voor de kredietbeoordeling die 

wordt uitgevoerd met Creditsafe (www.creditsafe.nl). Leveranciers van zonnepanelen 
doen dit ook en stemmen daar hun betalingsvoorwaarden op af. Hiermee voorkomen 
we dat we voor verrassingen komen te staan bij de opdrachtverstrekking richting een 
leverancier van zonnepanelen. 

 
2. De adresgegevens hebben wij nodig om een intekening te kunnen maken van het aantal 

zonnepanelen dat qua beschikbaar dakoppervlak op het dak van de locatie kan. Hiervoor 
maken wij gebruik van Cyclomedia (www.cyclomedia.nl) en van AutoCAD 
(www.autodesk.nl). 

 
3. Op basis van een recente elektriciteitsnota kunnen wij bepalen wat de kostprijs per 

kilowattuur is voor elektriciteitsverbruik waarmee gerekend moet worden in de 
business case. 

 
4. Op basis van een recente transportnota kunnen wij bepalen wat de aansluitwaarde is 

van de elektriciteitsaansluiting en wat de variabele transportkosten zijn per verbruikte 
kilowattuur. Op basis van de aansluitwaarde kunnen we ook bepalen wat het maximaal 
te plaatsen vermogen is en wat een eventuele verzwaring van de aansluiting kost. 

 
5. Indien er reeds eerder locatieonderzoeken zijn uitgevoerd, willen wij deze graag 

inzien omdat dit tijd en werk kan schelen in het vervolg van het proces. 
 

6. Indien er reeds een SDE-beschikking is afgegeven voor de desbetreffende locatie, 
willen wij graag een afschrift om te bepalen of we deze nog kunnen gebruiken en om 
te bepalen of, wanneer de beschikking wel is afgegeven maar niet gebruikt, er op dit 
moment wel een nieuwe SDE-beschikking aangevraagd mag worden. 

 

 

http://www.creditsafe.nl/
http://www.cyclomedia.nl/
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