HDO
Zonnekracht
HDO Zonnekracht is een concept waarin drie partijen hun kennis en kunde bundelen.
• als erkend verwerker van dakbedekkingssystemen.
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• als leverancier van de all-in one duurzame dakbedekking Profatec ECO,
al dan niet in combinatie met isolatie.

• als leverancier en verwerker van hoogwaardige PV panelen.

Voordelen van dit concept voor u als klant zijn;
• 1 totaaladvies,
• Bundeling van kennis,
• Op elkaar afgestemde systemen,
• Ontzorging,
• Milieubesparend,
• Energiebesparend,
• Fiscaal voordeel.
Steeds meer mensen zijn zich bewust dat er zuinig en met zorg met onze leefomgeving,
het milieu moet worden omgegaan. Met HDO Zonnekracht willen wij bijdragen aan dat
betere milieu. De combinatie van de witte, reflecterende Profatec ECO dakbedekking
en onze hoogwaardige zonnepanelen van Blue Home zijn de perfecte producten.
Naast de belangrijkste functie van de dakbedekking, waterdicht zijn, heeft het product
fantastische eigenschappen te weten; voor 25% samengesteld uit gerecyclede
grondstoffen, CO2 reductie, een luchtzuiverende werking en extra brandwerendheid.
Onze zonnepanelen dragen eveneens bij aan CO2 reductie en bezorgen u een beduidend
lagere energierekening.
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Aantrekkelijke
fiscale regelingen
Vanuit de overheid bied men enkele
aantrekkelijke fiscale regelingen aan.
Het betreft een stimulering van minder
milieubelastende en energiebesparende investeringen.
Wij zijn trots dat wij onze opdrachtgevers kunnen bedienen van een hier
perfect op aansluitend dakbedekkingspakket. Investeren in milieu, energie en
in uw bedrijf met 1 goede keuze!

Fiscaliteit bij investeren met HDO Zonnekracht
Regeling EIA (Energie- Investeringsaftrek)
Doordat u bijdraagt aan een beter milieu komt u in aanmerking voor de Energie
Investerings Aftrek (EIA). Middels de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra
aftrekken van de fiscale winst. In de regel bedraagt het netto voordeel 10% van de
investeringskosten. Regeling EIA geld op zowel de Profatec ECO als op de PV panelen.
Voorwaarden mbt de dakbedekking; het dient aangebracht te worden op een bestaand dak
en er moet een meerwaarde van 1,50 m²K/W zijn ten opzichte van de oude situatie.
Regeling MIA (Milieu- investeringsaftrek)
Op de asbestsanering kunt u de Milieu Investering Aftrek (MIA) toepassen. Dankzij de MIA
kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de
andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving.
36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het
kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. U betaalt minder belasting.
Maximumbedrag per m² is € 30,00.
De regeling MIA geld zowel voor de Profatec ECO als de PV panelen.
Regeling KIA (Kleinschaligheids Investeringsaftrek)
Als u een bedrag tussen € 2.301,00 en € 306.931,00 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw
onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
De regeling geld voor de PV panelen.
VAMIL (Variabele afschrijving Milieu Investering)
Komt u in aanmerking voor de VAMIL – ook hier is een drempelbedrag van de investering
t.w.v. € 2.500,00 dan kunt u op een willekeurig moment 75% van het investeringsbedrag
afschrijven. Over het resterende bedrag moet u normaal afschrijven. Indien u asbest laat
verwijderen en zonnepanelen plaatst, kunt u op beide investeringen de VAMIL toepassen.

