Volta Solar
Gespecialiseerd in
grote pv-installaties,
met hoogwaardige
systemen voor
daken en velden
Foto: Belectric - Templin Solar Farm

Zelf investeren
of grond verhuren?
Voor eigenaren van grote daken of grond die willen investeren in zonneenergie is Volta Solar een betrouwbare partner, met alle kennis en ervaring
in huis om van uw project een succes te maken. Eigenaren van grond die zelf
niet willen investeren in zonne-energie, kunnen hun grond verhuren voor het
plaatsen van zonnepanelen.

Zelf investeren

Voor klanten die
zelf investeren, nemen

Dak- en veldopstellingen

wij zoveel mogelijk
Een investering in zonnepanelen is goed voor
het milieu en uw imago, maar ook een gezonde
investering met een goed rendement. Voor
klanten die zelf investeren, nemen wij zoveel
mogelijk risico’s weg. Zo geven wij bijvoorbeeld
garantie op de opgewekte kilowatturen. U heeft
immers geen zonnepanelen nodig maar groene
stroom.

risico’s weg.
Zo geven wij bijvoorbeeld
garantie op de
opgewekte kilowatturen.

Onze zonnepanelen worden door ons
moederbedrijf Innogy grootschalig ingekocht
bij de fabrikant. Dit is een voordeel voor u,
omdat de importeur van de zonnepanelen
verantwoordelijk is voor de garanties. Verder
zijn onze zonnepanelen goed verzekerd door
Innogy zodat wij uw installatie op lange termijn
probleemloos kunnen laten functioneren.
Ons ervaren team engineers zoekt altijd naar de
meest optimale en rendabele oplossing voor uw
situatie. Onze oplossingen zijn altijd innovatief,
bewezen en vaak op grote schaal toegepast
door onze partner Belectric.
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Om de goede werking van uw PV systeem
continu te garanderen, werken wij samen met
zusterbedrijf Padcon. Padcon is onderdeel van
Belectric en gespecialiseerd in het monitoren en
onderhouden van grootschalige PV installaties.
Inmiddels beheert Padcon meer dan 3 GWp aan
PV installaties.
Kortom, uw investering is bij ons in
goede handen! Heeft u interesse in een
kennismakingsgesprek met één van onze
adviseurs? Stuur dan een e-mail naar
zakelijk@voltasolar.nl of neem contact op met
onze binnendienst via +31 (0)88 023 74 88.
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Verhuren
Veldopstellingen
Bent u grondeigenaar en wilt u wel duurzame zonne-energie opwekken, maar
zelf niet investeren? Al vanaf één hectare kunnen wij uw grond huren voor de
realisatie van een zonneveld.
Hierbij neemt Volta Solar samen met haar moederbedrijf Innogy de volledige
investering in projectontwikkeling, realisatie en onderhoud van het zonneveld
voor haar rekening. Dankzij onze ruime ervaring en innovatieve systemen
kunnen wij vaak de beste oplossing bieden tegen de meest gunstige
voorwaarden voor de grondeigenaar.
Samen met onze partners gaan wij nog verder dan alleen het realiseren van
grootschalige zonne-energie systemen. Zo bieden wij een eigen peer-to-peer
platform, waarmee de lokaal opgewekte stroom aan lokale afnemers geleverd
kan worden. Tevens hebben wij veel ervaring met energiecorporaties en
postcoderoos projecten.
Heeft u interesse in een kennismakingsgesprek? Stuur dan een e-mail aan
zakelijk@voltasolar.nl of neem contact op met Herman Goulooze
via +31 (0)64 133 88 98.

Foto: Belectric - Solar power plant Haidt, Duitsland

Volta Solar
Volta Solar is sinds 2007 één van de grootste spelers op gebied van
zonne-energie in Nederland. Het ontwerpen, leveren en installeren van
zonne-energie installaties is de kernactiviteit van ons bedrijf. Wij zijn sterk
in het seriematig leveren van veel kleine installaties voor particulieren
of woningcorporaties, maar ook in het leveren en onderhouden van
grootschalige zonnedaken en zonnevelden.

Belectric
Belectric is een belangrijke partner
van Volta Solar, waarmee wij intensief
samenwerken. Belectric is een zusterbedrijf van Volta Solar.
Sinds 2001 is Belectric vanuit Duitsland uitgegroeid tot één van de
grootste spelers op gebied van zonneparken wereldwijd.

Wij ontwerpen,
leveren, installeren
en onderhouden
zonne-energie
installaties

Innogy
Samen met Servicepartners, Essent en Belectric zijn wij
onderdeel van Innogy, een afsplitsing van de Duitse
energiereus RWE. Met 40 duizend medewerkers en een
omzet van 45 miljard is Innogy een van de grootste groene
energiebedrijven van Europa.
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