Duurzaam

ondernemen

Wat is de zonnescan?

Zonnestroom

welke vorm past
bij uw bedrijf?

VanAtotZon bespreekt met u uw specifieke situatie.
De zonnescan bestaat uit:

		
Persoonlijk interview
1
		
Analyse stroomverbruik
2
		Dakscan

3

		 Scenario’s op het gebied van kwaliteit,
4
financiën, fiscaliteit en duurzaamheid

5
		
Actuele marktontwikkelingen
		
Persoonlijk realisatieplan
6

i

Voor meer informatie
www.vanAtotZon.com
+31 20 737 20 30
support@vanatotzon.com

gecertificeerd ontwerper zonnestroomsystemen

Met de zonnescan
geven wij complete
begeleiding van
oriëntatie tot realisatie

Besparing

Scan

Waarom een zonnescan?

Besparen door duurzaamheid?

Er zijn meer dan 750 merken zonnepanelen. In Nederland zijn
ruim 800 installateurs gespecialiseerd in zonne-energie. Welke
zonnestroom past bij uw bedrijf?

Door te investeren in zonnestroom kunt u
ruim 10% besparen op uw energieverbruik.
U bespaart niet alleen op uw maandelijkse
energiekosten, maar verhoogt ook het energie
bewustzijn van uw medewerkers.

bewust

VanAtotZon geeft u als enige in Nederland een onafhankelijk
advies. U krijgt een gecertificeerde scan met een hoogwaardig
en compleet advies over vergunningen, duurzame resultaten en
techniek. Maar ook weet u welke fiscale voordelen, subsidies,
kwaliteit en prijsscenario’s bij uw persoonlijke situatie passen.

onafhankelijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is
nog nooit zo makkelijk geweest. VanAtotZon
helpt u met de eerste stap.
Wie zijn wij?

Hoe ervaart BEA vastgoed onze aanpak?
“We zijn vanuit onze interesse in zonnepanelen op een of meerdere
van onze bedrijfspanden vragen gaan stellen. Het bleek echter lastig
om voor zaken als producten, kwaliteit, fiscale mogelijkheden en een
stukje techniek betrouwbare en onafhankelijke inzichten te krijgen.
De vanAtotZon energiescan heeft ons in één compleet rapport alle
informatie gegeven om met een gevoel van vertrouwen gesprekken
met aanbieders aan te gaan en de juiste beslissingen te kunnen
nemen.”
Dhr. F.Bruil
DGA - BEA vastgoed

‘ VanAtotZon geeft een verfrissende
kijk op de snel veranderende
energiewereld en onze keuzes.’

Wij zijn een sterk toegankelijk team
van zonne-energie specialisten met ruim
vijf jaar ervaring in deze sector. Onze
regionale zonnestroom acties voeren we
samen met lokale aanbieders, overheden en
ondernemersverenigingen uit.
Hierdoor ontstaat duurzame betrokkenheid
en lokale bedrijvigheid op basis van de juiste
inzichten.

Hoe ervaart Fetim
Group de samenwerking?
“Door de heldere schets van de
sector en haar producten, haar
kansen en valkuilen, werd de
complexe en ontoegankelijke
zonne-energie wereld voor ons
begrijpelijk en tastbaar. Naast
het fijne samenwerken heeft het
advies ons geholpen bij het maken
van weloverwogen beslissingen op
het gebied van investeringen in
zonne-energie.”
Dhr. W. Driessen
Projectmanager - Fetim Group

‘Bruikbare, betaalbare
en duurzame energie
ligt voor het oprapen.’

