
Brochure Solid Solar obligatielening

Vaste rente 9% per jaar



"Investeren in Solid Solar 
obligaties tegen een vaste 
rente van 9% per jaar."

- Totale uitgifte EUR 1.500.000,-
- Looptijd van 10 jaar
- Onderpand op activa
- Rente 9% per jaar
- Trimestriele rentebetaling per oktober 2023
- Minimale deelname EUR 10.000,-

Solid Solar Belgium B.V. geeft per 1 januari 2023 een obligatielening 
uit waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de inkoop van 
materialen om zoveel mogelijk gezinnen en bedrijven te voorzien 
van zonnepaneleninstallaties.

De levertijd van zonnepanelen bedraagt momenteel minimaal 4 
maanden en voor omvormers (aansluiting op het energienet) zelfs 8 
maanden.

Kernvoorwaarden 
Solid Solar obligatielening:



"Zelfstandig opwekken van 
duurzame energie moet voor 
iedereen mogelijk zijn."

Solid Solar Belgium B.V. heeft als doelstelling om zoveel mogelijk 
gezinnen en bedrijven in staat te stellen om zelfstandig duurzame 
energie op te wekken waarmee de grote prijsstijgingen in de markt 
opgevangen kunnen worden. 

Het plaatsen van volledig functionerende zonnepaneleninstallaties 
bij gezinnen en/of bedrijven, biedt de mogelijkheid om zelfstandig 
voldoende energie op te wekken waardoor hoge energieprijzen en/of 
het gebruik van minder duurzaam opgewekte energie voorkomen 
kunnen worden.  

Solid Solar Belgium B.V. biedt naast de reguliere verkoop van 
zonnepaneleninstallaties ook de mogelijkheid om in termijnen te 
betalen.

Voor veel gezinnen kan de kostprijs van zonnepaneleninstallaties 
een drempel zijn om hiertoe over te gaan terwijl juist deze gezinnen 
de grootste noodzaak hebben om te besparen op energiekosten.

Over het algemeen kunnen de betalingstermijnen worden voldaan uit 
de besparing op energiekosten over een periode van maximaal 10 
jaar. 

Informeer online op www.vlaanderen.be naar de 
mogelijkheden voor uw domicilie.

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/groene-energie/zonnekaart-is-uw-dak-geschikt-voor-
zonneboiler-of-zonnepanelen

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/groene-energie/zonnekaart-is-uw-dak-geschikt-voor-zonneboiler-of-zonnepanelen


"Het blijft rendabeler om je 
spaargeld op je dak te leggen in de 
vorm van zonnepanelen dan het op 
een spaarboekje te laten staan."
Dirk Van Evercooren van Ode, sectororganisatie voor duurzame energie.

Zonnepanelen zijn een toekomstgerichte investering, die gemiddeld 
25 jaar elektriciteit produceren en in de meeste gevallen binnen de 10 
jaar terugverdiend zijn en zelfs nog sneller bij aanhoudend hoge 
elektriciteitsprijzen.

Een installatie van zonnepanelen met een paneelvermogen van 
ongeveer 4 kWp, vaak gekozen door gezinnen met een gemiddeld 
elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.500 kWh per jaar, kost 
gemiddeld 5.000 euro (incl. plaatsing en 6% BTW).

De opbrengst is het grootst als uw panelen naar het zuiden gericht 
zijn (zuid-oost tot zuid-west) onder een hoek van 30° tot 50°. 
Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen verminderen de 
opbrengst van zonnepanelen drastisch.



Solid Solar Belgium bv wil ook gezinnen en organisaties zekerheid 
bieden omtrent hun energiebevoorrading, wanneer deze in het 
gedrang komt via de normale openbare nutsvoorzieningsbedrijven.

(bijvoorbeeld en niet-limitatief door het uitvallen van 
kerncentrales, het ontbreken van voldoende aanbod via het net, 
problemen waarvoor nu reeds gewaarschuwd wordt). 

Solid Solar Belgium B.V. kijkt ook met open blik naar de toekomst 
en houdt vinger aan de pols omtrent alternatieve, lucratieve 
vormen van opwekken van energie op basis van natuurlijke 
bronnen, zoals windenergie e.d. 

Voelt u zich verantwoordelijk voor duurzamer energieverbruik en/
of wilt u zich inschrijven op de Solid Solar obligaties neem dan 
contact met ons.

Solid Solar Belgium B.V.
Atealaan(HRT)  34

2200   Herentals

0495.513.490
info@solidsolar.be

BE 0664.597.280
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