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Zon op Zorg

• Lokale betrokkenheid van de buurt, (familie van) bewoners, personeel 
en omwonenden én voor hen een mooi jaarlijks rendement. 

• Een stap zetten met de verduurzaming van de energievoorziening 
zonder dat dit ten koste gaat van beschikbare budgetten, die zo 
maximaal voor de zorg ingezet kunnen worden.

• Vorm geven aan het MVO-beleid was nog nooit zo concreet en 
interactief.

• De eerste 15 jaar minimaal budgetneutraal en daarna gaat ook het 
zorghuis direct meeverdienen in euro’s!

• Mooie eerste stap om de crowdfunders in de toekomst ook op andere 
manieren bij de zorg te betrekken. 



Uitwerking hiervan voor Verzorgingshuis De Benring

Ruimte voor 315 zonnepanelen
Vooralsnog alleen gericht op hoofdgebouw 

Totaal 78,8 kWp & 70.000 kWh per jaar
Indicatieve kostprijs van +/- 100.000 EUR 



Samen zonnepanelen bij de Benring

Crowdfunding: eigen projectpagina

Investeren in zonne-energie levert geld op, maar wat als u geen geschikt
dak heeft? Dankzij de Benring en Habion groep kunt u nu toch profiteren van
zonne-energie. Samen kunnen we een stap zetten met de verduurzaming
van de energievoorziening zonder dat dit ten koste gaat van beschikbare
budgetten, die zo maximaal voor de zorg ingezet kunnen worden!

Uw eigen zonnepaneel, waarom meedoen?

- 100% groene stroom uit uw zonnepaneel, en dus duurzaam!
- Jaarlijks rendement uitgekeerd op uw bankrekening. Het verwachtte 

rendement van 2.8 – 5 %  hangt af van de stroomprijs. Gaat de 
stroomprijs omhoog? dan uw rendement ook!

- Na 15 jaar krijgt u ook uw inleg terugbetaald



HOONHORST = !



Aanmelden kan nog tot en met eind september!

Voorwaarden:

• Grootverbruikersaansluiting

• Oppervlakte dak minimale grote van 200 zonnepanelen. Dat is +/-
400 m2 plat dak (200m2 schuin dak). Des te groter, des te beter.

• Technisch: minimaal 15 jaar geen groot dak onderhoud (bijvoorbeeld 
doordat garantie dakdekking nog voldoende is en/of mogelijkheid om 
MJOP naar voren te halen).

• Bij voorkeur eigen beheer van het pand i.p.v. huur.

Voor meer informatie: www.zonopzorg.nl

of aanmelden: Christiaan.Kuipers@urgenda.nl

http://www.zonopzorg.nl/
mailto:Christiaan.Kuipers@urgenda.nl


Filmpje ZonOpZorg

• https://www.youtube.com/watch?v=KQmRqI8hVJI

https://www.youtube.com/watch?v=KQmRqI8hVJI

