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Stroomafnameovereenkomst  
 
Wil je investeren in hernieuwbare energie maar kan je moeilijk of geen extra middelen vrijmaken? 
Of overweeg je burgers bij je project te betrekken? Kies dan voor een 
stroomafnameovereenkomst via het VEB. 

 
Binnen een stroomafnameovereenkomst neemt een Energy Services Company (ESCO) de investering 
in het hernieuwbaar energieproject volledig op zich. Je betaalt een vaste energieprijs aan de ESCO 
voor de duur van de overeenkomst. De ESCO garandeert een bepaalde minimumproductie voor die 
periode. Je betaalt de investering af met de opbrengst van je hernieuwbare energie. 

Je voordelen  
Op deze manier kan je een duurzaam project realiseren zonder investeringskost, neem je geen 
risico en kan je je energiefactuur verlagen.  
 
Als je kiest voor een project met burgerparticipatie kan jouw organisatie een voorbeeldrol opnemen 
in de energietransitie. Via burgerparticipatie vergroot je de verantwoordelijkheid van burgers om bij 
te dragen aan het klimaat- en energiebeleid. Ook kan burgerparticipatie toelaten om de 
samenwerking met externe partijen te verbeteren en projectwinsten te laten terugkeren naar de 
lokale gemeenschap.  

Hoe gaan we concreet te werk? 
Kies je voor zonnepanelen op het dak met burgerparticipatie, dan start het project standaard met 
een gratis haalbaarheidsstudie. Voor andere trajecten gaan we in eerste instantie de prijsvraag met 
selectiecriteria op jouw maat in de markt zetten met een minicompetitie. 
Vervolgens doet de ESCO bij beide type projecten een prijsvoorstel voor de elektriciteitsprijs.  
 
Het project bestaat uit verschillende fases:  

1. Haalbaarheidsstudie (15 werkdagen voor zonnepanelen) 
2. Ontwerpfase en definitief voorstel elektriciteitsprijs (20 werkdagen voor zonnepanelen) 

Met gedetailleerd plan van aanpak, stabiliteit, net- en erfgoedstudies (indien nodig voor het 
project). 

3. Verkrijgen vergunningen en uitvoeren project met of zonder burgerparticipatie (termijn 
afhankelijk van het project) 

4. Onderhoud en monitoring (contractduur) 
 
Wil je je zonnepanelen liever direct in eigen beheer? We hebben ook een dienst zonnepanelen, dan 
investeer je zelf, eventueel met behulp van een energielening. 
 

 
Bekijk hier de huidige Elena-korting voor deze dienst. 
 

 

Vraag nu een offerte aan voor een stroomafnameovereenkomst. 

https://www.veb.be/zonnepanelen-pv
https://www.veb.be/elena
https://efficientie.veb.be/#/products/7dde174a-1044-1473-7068-6068940219c9

