
De zonnecarports 
van GroenLeven
Een unieke, groene dubbelfunctie



GROEI ELEKTRISCHE AUTO’S
Met een zonnecarport bent u nu al klaar voor de 

toekomst. U levert een belangrijke bijdrage aan de 

duurzame mobiliteit. En de duurzame mobiliteit heeft 

de toekomst. Nu al zijn er veel elektrische auto’s op 

de Nederlandse wegen. Dit worden er alleen maar 

meer. Zo is het aantal volledig elektrische auto’s 

in Nederland verdubbeld. Door technologische 

innovaties en een groei in de vraag verwacht men 

dat een nieuwe elektrische auto al snel goedkoper is 

in aanschaf dan een nieuwe benzine- of dieselauto. 

Volgens het Klimaatakkoord worden er vanaf 

2030 alleen nog elektrische personenauto’s nieuw 

verkocht. 

GroenLeven creëert zonnebronnen op plekken die al in functie 

zijn als bijvoorbeeld een dak, vuilstort, zandwinput of een 

parkeergelegenheid. Door deze te voorzien van zonnepanelen 

krijgen zij een dubbelfunctie. Een ideale tweede functie: 

duurzame energie teruggeven aan de wereld. Nederland staat een 

energietransitie te wachten die zijn weerga niet kent, maar de 

ruimte is beperkt. Zo leveren u en GroenLeven een substantiële 

bijdrage zónder daarvoor goede grond en natuur op te geven.

GROENE UPGRADE
Eén van deze dubbelfuncties zijn zonnecarports. Onder een zonnecarport 

van GroenLeven staan auto’s beschermd in de schaduw en uit de regen. 

Tegelijkertijd wekt de carport groene energie op. U bespaart daarmee 

aanzienlijk op uw energierekening.

Een zonnecarport geeft het parkeerterrein daarnaast een verantwoorde, 

groene upgrade. Het vormt het zichtbare bewijs van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen aan klanten, bezoekers en medewerkers. 

Niet alleen profiteren zij van het comfort van een overdekte 

parkeergelegenheid, met de plaatsing van laadpalen laden zij ook hun 

elektrische voertuigen snel en gemakkelijk op. 

Zo heeft u naast de inkomsten uit groene stroom en een positief imago 

ook nog een belangrijke lokale impact. 

Wist u dat…
• één parkeerplek al voldoende stroom opwekt voor 80% van

gemiddeld huishouden in Nederland per jaar?

• het aantal elektrische auto’s in 2019 is verdubbeld?

• het aantal laadpalen naar 2 miljoen gaat in 2030?

• de Duitse Flocken Elektrowagen uit 1888 gezien wordt als de eerste

elektrische auto ter wereld?
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De voordelen van GroenLeven:
• Goed voor het klimaat én uw

portemonnee.

• Comfort voor uw klanten, bezoekers en

medewerkers.

• Ideale combinatie met elektrisch laden.

• Duurzame uitstraling van uw

parkeergelegenheid en bedrijf.

• U bent koploper in de duurzame

transitie en toekomstbestendig.
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Floor Kurstjens, Directeur 

Commercial Clients Noord 

Oost ABN AMRO:

‘De realisatie van zo’n 

zonnepark, om dat neer 

te zetten, dat geeft 

zoveel energie.’

4 5



Ty
pe

n 
zo

nn
ec

ar
po

rt
s

Voor elke situatie en elk type parkeergelegenheid heeft GroenLeven 

een oplossing. Ook biedt GroenLeven de unieke mogelijkheid 

om de zonnecarport zodanig aan te passen dat deze aansluit 

bij de huisstijl van uw organisatie. Dit betekent concreet dat 

bijvoorbeeld de kleuren van de constructie aan te passen zijn en 

dat ook het plaatsen van uw logo mogelijk is. De uitstraling van de 

zonnecarport sluit zo aan bij de beleving van uw merk en zorgt voor 

herkenbaarheid bij uw klanten, bezoekers en medewerkers.

BETROUWBAAR
Omdat GroenLeven nergens in de wereld een constructie voor 

zonnecarports kon vinden die voldeed aan de eisen van GroenLeven, is 

besloten deze zelf te ontwikkelen. De carportconstructies bestaan uit 

robuust roestvrijstaal, eventueel in combinatie met gekeurmerkt hout, 

dat op een hoogwaardige manier is afgewerkt. De zonnepanelen worden 

geïnstalleerd op het dak van de zonnecarportconstructie. Elk carport is 

te personaliseren met eigen kleuren en logo’s. Daarnaast zijn, afhankelijk 

van het type zonnecarport, laadmogelijkheden op een chique manier 

weggewerkt in de constructie zodat er één geheel ontstaat. 

EEN ZONNECARPORT VOOR U? 
Bent u geïnteresseerd geraak in de mogelijkheden van een 

zonnecarport? GroenLeven komt dan graag met u in contact. Een 

aantal zaken zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van 

uw parkeergelegenheid, de windzone van de locatie, de ondergrond, 

subsidies, financieringsmogelijkheden (koop of verhuur van de locatie), 

vergunningen, de wensen ten aanzien van laadopties, verlichting en 

afwatering en uw keuze voor het type carport (met de daarbij behorende 

kleurenopties). Om een zo goed mogelijk advies te geven komt 

GroenLeven dan ook graag bij u langs. 

TYPEN ZONNECARPORTS
Op basis van de ervaring van GroenLeven in 

het ontwikkelen van carports zijn er drie typen 

zonnecarports die op uw parkeergelegenheid 

geïnstalleerd kunnen worden: 

Basis Flexibel Uniek

Zonnecarport Basis

• Geschikt voor maximaal 40 

parkeerplekken

• Maximaal 300 panelen 

• Minimaal 120 panelen 

• Eigen aansluiting benodigd 

van 3x80A

• 100% opwek voor eigen 

gebruik/teruglevering

• Koop

• Excl. AC installatie en extra’s

• Na toekenning 

bouwvergunning: binnen 8 

weken plaatsbaar

Zonnecarport Flexibel

• Vanaf 100 parkeerplekken

• Minimaal 1.600 panelen 

• Maximaal 20.000 panelen 

• Inclusief SDE++ aanvraag

• Inclusief vergunnings-

aanvraag (bestemmingsplan)

• Grootverbruikaansluiting 

benodigd (exclusief)

• Koop met eventuele 

financieringsmogelijkheden, 

huur

• Excl. laadvoorziening en 

andere opties

• Na toekenning SDE++ binnen 

1,5 jaar realiseren of binnen 3 

jaar.

Zonnecarport Uniek

• Vanaf 5 megawatt  

• Inclusief SDE++ aanvraag

• Inclusief vergunningsaanvraag/ 

(bestemmingsplan)

• Grootverbruikaansluiting 

benodigd (exclusief)

• Verschillende 

financieringsmogelijkheden

• Gepersonaliseerd en uniek

• Na toekenning SDE++ binnen 

1,5 jaar realiseren of binnen 3 

jaar

Wist u dat onze zonnecarports:

• 100% verzekerbaar zijn?

• 100% financierbaar zijn? 

• modulair opgebouwd worden?

• 20 jaar garantie hebben? 
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Kiest u voor een zonnecarport van GroenLeven, dan regelen wij voor u 

alles van A tot Z, zoals vergunningen, SDE-subsidies, ontwerp, bouw, het 

onderhoud en de monitoring. Samen met u lopen we een stappenplan door. 

DE STAPPEN NAAR 
EEN DUURZAME 
TOEKOMST

BOUW & REALISATIE
We plaatsen de carports op uw locatie(s). 

Wij zorgen uiteraard voor maximale veiligheid 
tijdens en na de realisatie. Bij voltooiing 

zorgen wij voor een opleverrapport. 

GroenLeven begint met het aanvragen 
van aansluitcapaciteit, delen van de bouwtekeningen, 

fundatieonderzoek, (bouw)vergunning en de eventuele subsidie.
 U zult op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

KENNISMAKING
U brengt samen met GroenLeven uw locatie(s) 

in kaart. We lichten u in over het eigenaarschap, 
rendementsmodel, werkwijze en de verschillende 

carportmodellen. Daarnaast bespreken we met 
u de optielijst en stemmen we af welke 

gegevens al aanwezig zijn.
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ADVIES & 
VOORLOPIG ONTWERP

U krijgt advies wat bestaat uit het weergeven 
van een opwekpotentie, voorlopig technisch 
ontwerp en een concept optieovereenkomst. 
Deze zullen wij persoonlijk met u bespreken. 

OPTIEOVEREENKOMST

NA ONDERTEKENING
OPTIEOVEREENKOMST

U krijgt een optieovereenkomst waarin 

duidelijk de intentie is beschreven over 
een samenwerking tussen de verschillende 

partijen. Hier worden onderwerpen in
omschreven als werkwijze, lay-out, 

vergunningen en planning.
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De exploitatie wordt in de optieovereenkomst 

met alle partijen wordt afgesproken. Het onderhoud 

en de 24/7 monitoring is een extra dienst welke 
GroenLeven tegen vergoeding u aanbiedt. 

EXPLOITATIE & ONDERHOUD 
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De zware medische apparatuur, vele computers en 

het omvangrijke koeling- en klimaatsysteem maken 

van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten een 

grootverbruiker van energie. Daarom heeft GroenLeven 

voor het ziekenhuis, naast een groot zonnedak, een in 

het oog springende carport gerealiseerd. Een ruime 

parkeerplaats is volledig overdekt met zonnepanelen. De 

zonnestralen worden omgezet in duurzame stroom voor 

het ziekenhuis. Bovendien staan auto’s van bezoekers 

en medewerkers nu comfortabel overdekt.

Folkert Brouwers, directeur Bedrijf & 

Gebouwen van Nij Smellinghe.: 

 ‘Op zonnige dagen draait het volledige 

ziekenhuis, inclusief MRI, CT en 

operaties nu op zonne-energie. En 

leveren we al energie aan de omgeving. 

Gemiddeld per jaar wekken wij ruim 

30% van ons stroomverbruik zelf op via 

onze zonnepanelen’

ZONNEBRONNEN
ZIEKENHUIS
NIJ SMELLINGHE

• 9.000 zonnepanelen op de zonnecarport en 

de daken

• 2,7 megawatt vermogen

• groene stroom voor zo’n 30% van het 

jaarlijkse stroomverbruik van het ziekenhuis

• op zonnige dagen draait het ziekenhuis 

volledig op zonne-energie
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Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werkt GroenLeven 

elke dag gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie. 

Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het 

onderwijs en innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen 

op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. 

‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie 

terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende 

generaties. 

Onze kernwaarden: 

• Oprecht: Door altijd het goede te willen doen op een integere manier,

willen wij een mooie, groene wereld overdragen aan de generaties na

ons.

• Vindingrijk: Onze zonnebronnen vervullen innovatieve dubbelfuncties.

• Daadkrachtig: Door groot te denken zijn wij uitgegroeid tot marktleider

in schone energie.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

CONTACT

info@groenleven.nl

058 799 00 00 20
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