
GREENSPREAD

Zorginstellingen - 11 zonne-energie-projecten 

circa 7.560  zonnepanelen - ruim 2 Mwp aan vermogen

voldoende duurzame stroom voor circa 630 huishoudens 

ongeveer 1.013 ton CO2-uitstootreductie per jaar 
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Waarom Greenspread?
• Begeleiding gedurende het gehele traject, 

van idee tot en met exploitatie.
• Ruime ervaring met complexe projecten 

bij diverse zorginstellingen.
• 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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“Rijnstate hecht veel waarde aan
maatschappelijk verantwoord
ondernemen en wil zich profi leren
als een bron voor gezond leven. Dit
zonnepanelenproject met Greenspread 
sluit hier naadloos op aan: we geven en 
delen duurzame energie. Het mooie is dat 
we daarbij een manier hebben gevonden 
om ons eigen personeel, omwonenden en 
andere mee te laten profi teren.”

Jankees Cappon
Raad van Bestuur

Rijnstate

Haalbaarheidsstudie
(technisch & financieel)

Subsidieaanvraag
(SDE+)

Bouwcoördinatie/realisatie
(begeleiding & uitvoering)

Exploitatie
(beheer, onderhoud, monitoring)

Financiering
(lease/eigen vermogen/crowdfunding)

Aanbesteding
(opzet & begeleiding)

Liemerije Zevenaar

Rijnstate Arnhem
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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 zorginstellingen Aantal 

panelen

Vermogen 

in kWp

Opbrengst per 

jaar in kWh

CO2-uitstoot-

reductie in ton/jr

Rijnstate Arnhem 660 160 147.200 80

Zorgboerderij de Maarhoeve 24 6 5.500 3

ZorgSaam Terneuzen 562 150 142.500 77

Liemerije Zevenaar 906 236 217.100 118

Deventer Ziekenhuis 1.182 308 283.400 154

Radiotherapiegroep Arnhem 822 238 200.000 108

Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Haarlem-Noord 1.403 400 368.000 199

Westfriesgasthuis Hoorn 1.032 283 254.700 138

Tergooi Hilversum 501 133 122.300 66

Radboud UMC Nijmegen 468 143 128.700 70

Totaal 7.560 2.057 1.869.400 1.013

Rijnstate Arnhem

Zorgboerderij De Maarhoeve

Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord



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.

Radiotherapiegroep Arnhem, 238 kWp

Spaarne Gasthuis, 400 kWp

Rijnstate Arnhem, 160 kWp


