Zonne-energie

Maak meer van uw grond

Het aanleggen van een zonnepark genereert extra inkomsten voor u als eigenaar
én is goed voor het milieu. ABO Wind is de ideale, ervaren partner voor het
ontwikkelen en installeren van uw zonnepark.
Stappenplan voor een succesvol project
1. Kennismaking en informeren
Telefonische maken we een vrijblijvende afspraak om uw persoonlijke situatie te
bespreken en vragen over het traject te beantwoorden.

2. Quick Scan en aanbieding
Op basis van de verzamelde informatie maken we een persoonlijke aanbieding toegespitst
op uw situatie.

3. Samenwerking afstemmen
Het is nu tijd om de details af te stemmen en de bijbehorende afspraken vast te leggen in
een samenwerkingsovereenkomst.

4. Project voorbereidingen
Wij nemen de technische projectonderzoeken, vergunningen en eventuele aanvragen voor
subsidies voor onze rekening. Hierbij houden we intensief contact met elkaar en bewaken
we de voortgang.

5. Projectuitvoering
We beginnen met de aanleg van het zonnepark. Het park wordt uitvoerig
getest en aangesloten op het openbare net. Gedurende de looptijd monitoren
we het park en wordt het onderhoud geregeld.

ABO Wind – ervaren en succesvolle project ontwikkelaar
ABO Wind is al ruim 25 jaar actief in
de duurzame energie. ABO Wind heeft
vestigingen in 16 landen. Wij investeren
jaarlijks ca. 500 miljoen euro in
duurzame energie projecten wereldwijd.
De voordelen van ABO Wind:
Financiele zekerheid voor de
grondeigenaar
Een betrokken samenwerkingspartner
Flexibel team die snel ter zake komt
Transparante afspraken en geen
verborgen kosten

Duitsland
Zonneparken gerealiseerd
en in ontwikkeling
25,55MW

Hongarije
Zonneparken
gerealiseerd
12,7 MW

Nederland
Solar in ontwikkeling
65 MW
Spanje
Portfolio verkocht tijdens
ontwikkeling
307 MW

Griekenland
Zonneparken
gerealiseerd
43,5 MW

Tunesië
Zonnepark gerealiseerd
1,5 MW

Ervaring van 700 gespecialiseerde
collega’s

U profiteert van…

Wij regelen…
Onderzoek naar de locatie

Veilig rendement uit lease inkomsten

Economische en technische analyses

Geen ontwikkelrisico

Kwaliteitsborging en -controle

Snelle en betrouwbare uitvoering van projecten

Projectontwikkeling, planning en uitvoering
Vergunningen
Commercieel en technisch beheer en bewaking op
afstand

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Jean-Philippe van Ravesteyn
Telefoon: 0628932368
jean.vanravesteyn@abo-wind.com  
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Voor uw energie

Abel de Voogd
Telefoon:  0611464132
a.devoogd@abo-wind.com

