
 

Duurzame actie: medewerkers Universiteit Utrecht kunnen zonnepanelen 
huren bij Solease 
 
Graag attendeert de Universiteit Utrecht haar medewerkers op een presentatie over 
zonne-energie en de mogelijkheid tot het huren van zonnepanelen via Solease. Op 
donderdag 20 juni tijdens SURE2013, de week van duurzame innovaties in de regio 
Utrecht, geeft Solease hierover een presentatie. Solease, onderdeel van UtrechtInc., de 

incubator van de UU, is een jong innovatief bedrijf dat vorig jaar de Climate-KIC Venture 
Competition (EU programma) gewonnen heeft. 
 
Solease plaatst zonnepanelen op daken van particuliere huiseigenaren via een totaalconcept. Het 
Solease model gaat uit van een vast huurbedrag per maand dat naast aanschaf en installatie ook 
de kosten voor financiering, verzekering en reparatie afdekt. Solease werkt samen met partners 

die jarenlang ervaring en een goede trackrecord hebben. Klanten kunnen zo zonder investering, 
uitzoekwerk en risico meteen vanaf jaar 1 tussen de 5 en 10% besparen op hun 
elektriciteitsrekening en ook hun CO2 uitstoot drastisch verminderen. Indien gewenst, kan 
hetzelfde systeem gekocht worden, waarbij de terugverdientijd gemiddeld tussen de 6 en 8 jaar 

ligt. 

Duurzaamheid is een centraal thema binnen de Universiteit Utrecht, zowel in onderzoek, onderwijs 

als in bedrijfsvoering. De universiteit ziet het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om 
haar studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid en om met haar onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.  

De presentatie van Solease over zonne-energie en het huren van zonnepanelen is op: 
Donderdag 20 juni, 13.00-13.30 uur 

Locatie: De Uithof, Parkeerdek onder De Daktuin, 5e etage van P-garage Cambridgelaan (naast 
UB) 
Het Solease team is tot 14.00 uur aanwezig voor vrije inloop, het beantwoorden van vragen en het 
geven van persoonlijk advies.  
 
Dit aanbod geldt tot zondag 7 juli. Het verkrijgen van meer informatie en vrijblijvend inschrijven 
kan tot deze datum via: de informatiesessie op De Daktuin of via www.sol-ease.nl/UU 

 

 

 

http://www.sure2013.nl/
http://www.utrechtinc.nl/
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2852389/zonnebedrijfjes-winnen-startup-wedstrijd.html
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2852389/zonnebedrijfjes-winnen-startup-wedstrijd.html
http://www.dedaktuinutrecht.nl/
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