Impact
met zon

De zonne-energiemarkt
ontwikkelt zich snel met veel
nieuwe kansen om rendabel
te investeren in duurzame
energie.
Balance ontzorgt u tijdens het herkennen en benutten van deze
kansen, van idee tot realisatie. Met aandacht voor uw organisatie
en specifieke wensen. Het doel? Bepalen van de meest positieve
impact op de duurzaamheid van uw organisatie.

Samen aan
de slag!

Onze
aanpak

Wilt u meer weten of een
vrijblijvende afspraak maken?
Neem contact op met directeur Cees Maaskant.
Telefoon: 06 524 74 481
E-mail: ceesmaaskant@balance.nl

KANSEN BELICHTEN EN
BENUTTEN
Samen brengen we inzicht in uw
kansen om te verduurzamen met
zonne-energie. We bepalen hoe
dit zo rendabel mogelijk kan en
welke stappen nodig zijn om te
verduurzamen. Balance begeleidt u
van planontwikkeling tot realisatie.
INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Zonnepanelen zijn goedkoper en
efficiënter geworden, ruimtelijke
inpassing is gemakkelijker
gemaakt door de overheid en
subsidieregelingen zijn toereikender.
Het was nog nooit zo interessant
om te investeren in zonne-energie.
Daarnaast werkt u aan een groen
imago en maakt u de stap naar een
duurzame bedrijfsvoering.

Analyseren

Verbinden

We bepalen uw ambitie
en mogelijkheden
met betrekking tot
zonne-energie.

Alleen of samen ontwikkelen, voor uzelf of uw
omgeving.

Vormgeven

We bepalen welke
financiële constructie
tot de meest rendabele
business case leidt.

Organiseren

De verantwoordelijkheden leggen we vast in
een consortium. Daarna
brengen we de uitvoering naar de markt.

Realisatie en
exploitatie
Projectmanagement en
monitoring resultaat.

Werken met Balance
Onze consultants hebben jarenlange ervaring bij alle
betrokken partijen in de zonne-energiemarkt en zijn
uitstekend in staat uw kansen te verzilveren.
• Onafhankelijk: Niet gebonden aan een bepaalde zonneenergie leverancier, maar op zoek naar de beste opties
voor de klant.
• Totaal oplossing: Van hulp bij het bepalen van de
ambitie tot aan de realisatie, we hebben alle kennis in
huis.

• Financiële kennis: Naast technische kennis zijn wij al
jaren actief in subsidies en financiering. Wij realiseren
zonne-energieprojecten op een financieel verstandige
manier.
• Kennis van de markt: Als Balance zijn wij in de breedte
actief in de energietransitie, daarom komen wij met
creatieve oplossingen voor uw uitdagingen.
• Projectmanagement: Onze consultants zijn teambuilders
die partijen en personen weten te verenigen.

