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‘Gratis zonne-energie’
Elk uur ontvangt de aarde meer energie van de zon dan de mensheid per jaar verbruikt. Deze
energie is gratis, duurzaam en constant; een ideale en onuitputbare bron.
Met de komst van betaalbare zonne-energiesystemen zijn deze ook rendabel te ontwikkelen in
Nederland. Door slim gebruik te maken van nieuwe technieken, groene financieringsfondsen en
subsidies is voor de grondeigenaar nu het moment om te kiezen voor zonne-energie.

Devcon Ecosystems is gespecialiseerd in
projectontwikkeling van zonne-energie.
Wij zijn expert in het vertalen naar
rendement dat u kunt realiseren met uw
grond. Geen lastige verhalen over kWh,
maar duidelijke cijfers over de investering
en het projectrendement. Wilt u liever niet
investeren? Geen probleem. Samen met
onze investeerders zijn wij geïnteresseerd
in uw grond en bespreken wij graag met u
de mogelijkheden.

“Duurzaam rendement begint
met zonne-energie.”

One-stop shopping
Devcon Ecosystems faciliteert het hele traject van A tot Z. Onze klanten waarderen de eenvoud
waarmee de projecten worden gepresenteerd en begrijpen goed waar de verdiensten zitten
voor hun grond. Wij begrijpen de grondontwikkelingen en vertalen de projecten naar
interessante investeringsobjecten die uw grond zullen verrijken. Door het gestructureerde plan
en de heldere afspraken bij aanvang weet u vooraf wat de handelingen zijn en kunt u dit zowel
intern als extern goed uitleggen. Het gehele traject wordt verzorgd door één aanspreekpartner:
Devcon Ecosystems.

1. STARTFASE
Een helder overzicht geeft u inzicht in de
omvang van het project, de investering, het
rendement en de mogelijkheden. Na
overeenstemming kiest u samen met Devcon
voor de aanvraag van een subsidie.

2. PROJECTPLAN
Bij beschikking van uw subsidie werkt Devcon een
geoptimaliseerd projectplan uit. De uitgangspunten uit de
startfase worden hierin gerespecteerd. De investering en het
projectrendement zijn bekend en geoptimaliseerd.

3. REALISATIE
Na akkoord van het projectplan wordt de realisatie in overleg binnen
de gestelde termijn uitgevoerd. Het systeem wordt gefaseerd
opgeleverd, zodat u het overzicht houdt over de projectvoortgang.

4. BEHEER
Het project is gerealiseerd en wordt volledig gemonitord. Alle risico’s zijn
uitgesloten middels verzekeringen en bij storingen worden direct handelingen
verricht door onze onderhoudspartners. Verder wordt de installatie jaarlijks
geïnspecteerd. U ontvangt hiervan eveneens de rapportage.

“Nederland is op het gebied van
duurzame energie een
ontwikkelingsland. Wij lopen fors
achter vanwege onze historie als
gasland. Willen wij meedoen met de
energievoorziening van de toekomst
dan moet nu het roer om.”
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“De overheid subsidieert zonneenergie projecten voor een periode
van 15 jaar.
Hiermee is er een enorme kans voor
grond-en vastgoedeigenaren om te
verduurzamen. Laat u vandaag nog
adviseren door Devcon
Ecosystems.”
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“Dag in dag uit rijd ik door
Nederland. Als ik zie hoeveel ruimte
kan worden gebruikt –daken en
grond- voor de ontwikkeling van
zonne-energie installaties, dan zou
ik het liefst bij iedere eigenaar
langsgaan om te vertellen dat je met
het Devcon-concept geld kunt
verdienen én verduurzamen.”
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