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Over Solar Valley Tilburg 
Solar Valley Tilburg wordt dé producent van zonne-energie op industriële daken in Tilburg. 

Waarom dit initiatief?
Solar Valley Tilburg is opgericht vanuit de ambitie van de Vitaal Verenigingen en Gemeente Tilburg om 
van industriële daken energiedaken te maken. Met elkaar maken zij zonne-energie voor bedrijven haalbaar en 
begeleid Solar Valley Tilburg het totale traject. Met Solar Valley Tilburg realiseren bedrijven de wettelijk verplichte 
vergroeningsdoelstellingen en geven daarmee een versnelling aan de energietransitie. 

De meeste ondernemers willen wel ‘iets’ doen met zonne-energie maar meestal ontbreekt tijd, geld en kennis 
met als gevolg dat een beslissing steeds doorgeschoven wordt naar later. Solar Valley Tilburg maakt de keuze voor het 
opwekken van lokale zonne-energie eenvoudig, �nancieel haalbaar en interessant door het te behalen rendement en 
de kostenbesparing.

Samen Tilburg CO2 vrij 

DOELSTELLINGEN

WERKWIJZE MANAGEMENT EN BESTUUR

- Solar Valley Tilburg inventariseert de mogelijkheid voor duurzame energieproductie op het pand.

- Solar Valley Tilburg ontwerpt en bouwt een professioneel ‘long-life’ zonne-energiesysteem met technische     

 levensduur van minimaal 30 jaar. 

- Solar Valley Tilburg neemt de investering en alle bijkomende kosten voor haar rekening.

- Indien nodig wordt de netaansluiting vergroot op kosten van Solar Valley Tilburg en wordt alles geregeld 

 met de netbeheerder.  

- Met de onroerend goed eigenaar bespreekt Solar Valley Tilburg de mogelijkheid tot deelname 

 en/of investeren in het eigen project.

Onroerend goed eigenaren krijgen de mogelijkheid om mede-eigenaar 

te worden van Solar Valley Tilburg BV. 

Solar Valley Tilburg BV is een 100% dochter van Tilburg Vitaal. 

1.    Bedrijven worden volledig ontzorgd door zeer ervaren zonne-energiespecialisten. 

2.   Solar Valley Tilburg investeert, produceert, monitort en onderhoudt de complete installatie    

     tijdens de volledige looptijd van 30 jaar. 

3.   Doordat Solar Valley Tilburg voor eigen rekening produceert, garanderen zij kwaliteit, veiligheid   

     en continuïteit.

4.   Het bedrijfspand komt in aanmerking voor een energielabel ‘A’.

5.   Met het opwekken van zonne-energie op uw dak geeft u invulling aan de duurzame bedrijfsdoel  

     stellingen (MVO strategie) en wettelijke verplichtingen voor energiebesparing. Het deelnemende   

    bedrijf reduceert de CO2 uitstoot en verbetert haar imago naar klanten, leveranciers en personeel. 

6.   Solar Valley Tilburg nodigt de onroerend goed eigenaar uit om te investeren en deze ontvangt 

   daarmee rendement over de volledige looptijd. 

7.   Het dak wordt minder blootgesteld aan UV straling wat een positief e�ect oplevert voor de    

   levensduur van het dak. 

8.   De energiekosten van de gebruiker van het pand worden lager. 

9.   Bedrijven zijn op geen enkele wijze verplicht om Solar Valley zonnestroom af te nemen, maar    

   vanzelfsprekend is deze optie wel aanwezig. 

10.   Omdat Solar Valley Tilburg voor eigen rekening duurzame stroom opwekt is een huur- of    

   leasecontract voor de zonnepanelen niet nodig. 

•     Op ieder dak maximaal zonnestroom produceren zonder risico’s voor de bedrijven.

• Structureel �nancieel voordeel voor onroerend goed eigenaar en huurder.

• De productiecapaciteit van daken met zonne-energie naar 100 MW brengen in 2023.


