Innovatie

exploitatie

Ontwikkelen voor morgen en later… ZON Energie ziet volop

Niet alleen ontwikkelen, investeren en realiseren,

kansen voor verdere verduurzaming door brede innovatie!

ook exploiteren tot 30 jaar of langer. Dat is de kracht
van ZON Energie!

Zowel technische als financiële en organisatorische
innovaties, om ook in 2020 onze unieke voorsprong

Zowel technische als financiële en organisatorische

te behouden. Zo werken wij sinds 2009 volop aan

exploitatie van duurzame energie systemen voor de

de ontwikkeling van een ‘Smart Grid warmte’,

collectieve bouw. Alle aspecten onder één dak.

de HeatMatcher, een slimme technische innovatie.
Dagelijks technisch beheer en monitoring van de instal

Financiële innovaties, door de introductie van

laties, enerzijds voor het operationeel functioneren van

‘Regionaal Duurzaam’, een investeringsfonds

de installatie, anderzijds als kennisbron voor ontwikkeling

zonder bemoeienis van de bank, maar mét AFM

van toekomstige duurzame energie installaties.

toezicht. De aanpak van de toekomst!

Dagelijks zorg dragen voor een comfortabel woonklimaat.

Organisatorische innovatie in vernieuwende exploitatie

versturen van maandelijkse voorschotfacturen en

Administratief en financieel beheer, bewonersregistratie,
jaarlijkse afrekening. Administratief en financieel beheer

modellen die moeilijke projecten realiseerbaar en

waarbij de bewoners via mijn.zonenergie.nu inzicht

exploitabel maken. Op de eigenwijze ZON Energie

hebben in financiën en verbruik.

manier, goed voor blijvende innovatie.
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Exploitatie van duurzame energie
installaties: voor onze eigen ontwikkelingen
én gedelegeerd voor uw projecten!

Visie op duurzame totaaloplossingen
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van groen
naar groener

Integrale aanpak
techniek & Financiën

Slagvaardig
& Samenwerken

Iedere dag levert onze natuurlijke energiebron de zon voldoende

ZON Energie brengt duurzaamheid in de praktijk. ZON

Elke partij effectief en op maat een duurzaam energie-

energie om de gehele wereld veelvuldig van energie te voor-

staat voor samenwerken, kennis delen, innovatie initiëren,

systeem bieden! Dat is de missie van ZON Energie.

zien… De kracht van ZON Energie projecten is het maximaal

ontzorgen, oppakken en uitvoeren in de sterk opkomende

Door samenwerking, kennis delen een totaalconcept

inzetten van deze natuurlijke, onuitputtelijke energiebronnen

markt van de gebouw gebonden duurzame energie.

voor de gebouwde omgeving realiseren en exploiteren.

Uw ambitie vertalen wij, met een optimale mix van

Door optimale samenwerking met kennisinstituten

Wij zetten de bodem in als natuurlijke thermosfles:

techniek, financiën en organisatie tot een praktisch

als TNO en Hogescholen, kennisuitwisseling met

de overtollige warmte uit de woningen in de zomerperiode

concept voor eigen of gedelegeerde ontwikkeling. Een

fabrikanten en leveranciers, altijd op de hoogte

slaan we in de bodem op voor koude perioden. In de winter

concept dat financieel, technisch klopt! Wij begeleiden

van en betrokken bij de laatste ontwikkelingen

onttrekken we de in de bodem opgeslagen warmte voor

de ontwikkeling en realisatie van het gehele project

en innovaties.

verwarming van de woningen. Zonnecollectoren zorgen voor

tot aan de meerjarige exploitatie.

voor verwarming en verkoeling!

duurzaam verwarmd warm tapwater, Photovoltaïsche (PV)
Onze unieke kracht is het vol passie bundelen van tech

werking met opdrachtgevers en onderaannemers,

optimale mix maken wij maximaal gebruik van de

niek, organisatie en financiën. Wij bouwen en investeren

een slagvaardige partij voor ontwikkeling en

beschikbare natuurlijke bronnen bodem en zon.

in ‘horizontale’ projecten, waarbij wij langjarig, tot wel

realisatie van uw duurzame doelen. Kennis

30 jaar, kwaliteit leveren in ontwikkeling en exploitatie

delen en samenwerken brengt ons verder!

Het resultaat: een comfortabel woon en leefklimaat.

vanaf de bouw tot en met de financiële, administratieve

Lagere afhankelijkheid fossiele brandstoffen, maximale

en technische exploitatie en beheer.

inzet duurzame bronnen met maximale besparing op
CO2 uitstoot.
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Door een heldere, transparante en optimale samen

zonne-energie levert ons groene elektriciteit. In een

Een totaalconcept met totaal ontzorging!

*** care, share, dare, no air ***
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