
GREENSPREAD

Onderwijsinstellingen en scholen - 35 zonne-energie-projecten 

circa 8.940  zonnepanelen - ruim 2,4 Mwp aan vermogen

voldoende duurzame stroom voor circa 735 huishoudens 

ongeveer 1.200 ton CO2-uitstootreductie per jaar 
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Friesland College Julianalaan



Waarom Greenspread?
• Begeleiding gedurende het gehele traject, 

van idee tot en met exploitatie.
• Ruime ervaring met projecten bij diverse 

onderwijsinstellingen en scholen
• Financiering is mogelijk via fi nancial 

lease, operational lease of via het 
afnemen van zonnestroom

Over Greenspread
Greenspread is actief in het gehele spectrum 
dat hoort bij duurzame-energie-projecten: 
van het allereerste idee tot en met de 
daadwerkelijke realisatie en exploitatie. De 
focus ligt daarbij op zon-PV en smart energy. 
Ook zijn we actief als vergunninghoudende 
energieleverancier.

Greenspread helpt bij de realisatie van zon-
PV-systemen. Wij zijn geen installateur of 
leverancier, maar begeleiden u onafhankelijk 
en stap voor stap op weg naar een passend 
zon-PV-systeem. Om te zorgen dat alles na 
oplevering goed blijft werken, kunt u ook het 
beheer en onderhoud aan ons toevertrouwen. 
Desgewenst regelen wij ook de fi nanciering. 
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Voor de begeleiding van Greenspread 
bij de ontwikkeling van een zonne-
energieproject is voor scholen subsidie 
beschikbaar. U kunt hiermee 50% van 
de kosten vergoed krijgen, met een 
maximum van € 3.500,-. Greenspread kan 
deze subsidie namens u aanvragen als 
onderdeel van haar werkzaamheden.

Haalbaarheidsstudie
(technisch & financieel)

Subsidieaanvraag
(SDE+)

Bouwcoördinatie/realisatie
(begeleiding & uitvoering)

Exploitatie
(beheer, onderhoud, monitoring)

Financiering
(lease/eigen vermogen/crowdfunding)

Aanbesteding
(opzet & begeleiding)

Brede School Molenhoek

Brede School Nieuw-Bergen
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Projectmanagement door Greenspread
Aan het plaatsen van zonnepanelen gaan 
de nodige stappen en keuzes vooraf. 
Greenspread kan u gedurende het hele 
ontwikkeltraject bijstaan als projectmanager.
In dit traject reiken we u kennis, inzichten en 
onderhandelingskunde aan, om te komen tot 
een doordacht en deugdelijk zon-PV-systeem 
op uw dak. 

Als projectmanager voeren we een haalbaar-
heidsstudie uit, vragen we SDE+-subsidie 
voor u aan, verzorgen wij het inkooptraject 
en begeleiden wij de bouwwerkzaamheden 
tot en met de oplevering. Daarbij spannen wij 
ons in alsof het om ons eigen systeem gaat. 
en blijven graag ook na oplevering betrokken, 
om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal 
presteert.

Financiering via Greenspread
Wel zonnepanelen, maar niet zelf investeren? 
Dat maakt Greenspread mogelijk via een 
lease of levering van zonnestroom. Wij 
betalen dan alle zonnepanelen en blijven 15 
jaar lang eigenaar van de installatie. 

Voordelen
• Geen investering nodig
• Geen technische risico’s door uitsluitend 

gebruik van materialen van hoge 
kwaliteit

• Voorspelbare prijsontwikkeling
• Monitoring, beheer en onderhoud door 

een professionele partij
• Bijdrage aan duurzame doelstellingen
• Volledige ontzorging
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Projecten van Greenspread bij 

onderwijsinstellingen en scholen

Aantal 

panelen

Vermogen 

in kWp

Opbrengst per 

jaar in kWh

CO2-uitstoot-

reductie in ton/jr

Nordwin College, 5 locaties 1.738 478 439.720 238

Avans Hogeschool, 5 locaties 1.617 453 417.150 226

Hanzehogeschool 1.024 266 244.950 133

Friesland College, 2 locaties 891 241 221.320 120

CSG Comenius, 2 locaties 659 175 160.660 87

Destion, 2 locaties 501 138 124.000 67

VCOG, 4 locaties 470 122 116.090 63

RSG Noord-Oost Veluwe 438 114 104.770 57

PCBO Leeuwarden, 4 locaties 427 111 99.920 54

9 Overige Projecten 1.173 309 278.160 151

Totaal 7.560 2.407 2.206.740 1.196

Brede School Nieuw-Bergen

De Achtbaan Tiel

Willibrordusschool Herveld



Utrechtseweg 310 / H02
6812 AR Arnhem 
(085) 40 13 470
info@greenspread.nl
www.greenspread.nl
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GREENSPREAD

realising sustainable connections

Referentieprojecten
Meer referenties kunt u vinden op onze website.

Nordwin College, 5 locaties, 478 kWp

Avans Hogeschool, 5 locaties, 453 kWp

VCOG, 4 locaties, 122 kWp


