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5-year forecast
SDE+(+) subsidy insights
PV technology insights
LCoE
Market shares
Pricing insights
Installed capacity
Policy insights
Market distibution

Selecteer zelf segmenten om 
relevante grafieken te maken.
Deel data met uw collega’s door 
exports te maken.

De ‘5 Year Forecast’ beschrijft de 
toekomst van de residentiële en 
de commerciële markt.
De New Energy Outlook geeft u 
inzichten in de rol van zon-PV in 
de energietransitie, ook in het 
tijdperk na de salderingsregeling 
en SDE++.

4 keer per jaar gratis webinar over 
nieuwe inzichten.
Wij denken mee: Support van een
onderzoeker om de juiste inzich-
ten uit onze rapportages te halen.
Heeft u een deadline? Een onder-
zoeker op afstand helpt u als u 
extra inzichten nodig heeft.
In een presentatie of workshop 
brengen wij relevante inzichten 
tot leven, zodat u de juiste beslis-
singen kunt nemen.



Intelligent data for smart companies

Optie 1: TOTAALPAKKET DUTCH SOLAR QUARTERLY
12 RAPPORTAGES

DSQ licentie
€6.800

Dataleveranciers*
€3.600

Solar Solutions Exposanten
€4.800

Optie 2: DEELPAKKETTEN DUTCH SOLAR QUARTERLY

5-YEAR FORECAST PAKKET: 1 RAPPORT
5-Year Forecast

Industry Monitor (2 x per jaar)

5-Year Forecast

5-Year Forecast

Industry Monitor (1 x per jaar)

Industry Monitor (1 x per jaar)

Dutch New Energy Outlook

Inzichten in eindgebruikers residentieel

Inzichten in eindgebruikers residentieel

* Bent u actief op de Nederlandse markt als groothandel, montagesysteemfabrikant, EPC’er of Installatiebedrijf? Dan kunt u deelnemen aan ons onderzoek. Als dataleverancier vragen wij u om twee keer per 
jaar een online vragenlijst in de vullen van 10 minuten. In de vragenlijst vragen wij o.a. u naar het aantal geïnstalleerde of verkochte producten, uw verwachtingen voor komende jaren en gehanteerde prijzen. 

Dutch New Energy Outlook

EPC-analyse

LCOE-analyse

MARKETING & RESIDENTIEEL PAKKET: 2 RAPPORTAGES

FLOATING PAKKET: 2 RAPPORTAGES

MARKTAANDELEN & MARKTONTWIKKELINGEN PAKKET

STORAGE PAKKET: 2 RAPPORTAGES

SUBSIDIEVRIJ & PPA’S PAKKET: 2 RAPPORTAGES

BIPV PAKKET: 2 RAPPORTAGES

€2.100

€3.100

€3.100

€3.100

€3.100

€3.100

€3.100

5-Year Forecast
Verwacht geïnstalleerd zon PV vermogen per scenario en segment. 

Industry Monitor (2 x per jaar):  
Marktaandelen & marktontwikkelingen.

EPC-analyse
Ranking EPC-ers en ontwikkelaars van de grotere SDE+(+) projecten.

Dutch New Energy Outlook

LCOE-analyse 
Inzichten in kosten om 1 KWh met zon PV op te wekken. 

PV-technology

Politiek en beleid (4 x per jaar)
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Op maat gemaakte inzichten? Dat kan.
Bent u op zoek naar specifieke inzichten die nu nog niet opgenomen zijn in de Dutch Solar 
Quarterly? Of heeft u wilt u een los rapport afnemen? 

Neem dan contact op via info@dutchnewenergy.nl en vraag naar de mogelijkheden.

“Market intelligence is essential for each marketer. The Dutch Solar 
Quarterly is a must! Now please expand to other countries”
- Enphase Energy, R. Gruijters

‘’If you operate in the Netherlands, the Dutch Solar Quarterly is the best 
option to gain detailed insights. I rely on the analyst of Dutch New Energy 
Research to make high impact strategic decisions.’’
- Hanwha QCells, Jin Han

Zij gingen u voor


