
Aanvraagformulier voor hulp door  

Zonnecoaches Brabant

Je kunt Zonnecoaches Brabant om hulp vragen bij een efficiënte 
en duurzame ontwikkeling van een collectief zonproject als een 

postcoderoos zonnedak of (kleine) zonneweide. Je moet dan al wel de medewerking van 
de eigenaar van het dak of de grond hebben, enigszins weten wat de potentie is van het 
zonproject en een aantal mensen bijeen hebben dat ‘de kar wil trekken’.

Deze hulp kun je aanvragen door dit formulier in te vullen en te mailen naar  
netwerk@zonnecoachesbrabant.nl t.a.v. Jos Nij Bijvank. Na ontvangst van dit formulier, 
beoordelen wij je aanvraag en vragen als nodig om een toelichting. Daarna heb je een 
intakegesprek met een van de regionale zonnecoaches. Wanneer je initiatief in aanmerking 
komt, kan de zonnecoach in een later stadium alsnog bepalen dat het beter is om (al dan niet 
tijdelijk) te stoppen met hulp.

Naam contactpersoon zoninitiatief: .....................................................
Telefoon: ............................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................

Vraag
1.  Naam en adresgegevens van het potentiële zonnedak 

en/of zonneweide.

2.  Wie zijn er bij het initiatief betrokken (projectteam)? 

Graag namen en functie/rol (binnen het project)  

invullen

3.  Wat is de potentie van het initiatief (het aantal te 

plaatsen zonnepanelen en de verwachte opbrengst)?

4.  Heeft de dak- of grondeigenaar al aangegeven dat 

hij/zij wil meewerken aan de ontwikkeling van een 

postcoderoos zonnedak/-weide op zijn/haar gebouw/

grond?

5.  Is in beeld gebracht hoe de situatie is met de aanwezige 

en de nog aan te leggen netwerkaansluiting ? Zo ja, hoe 

ziet deze eruit?

6.  Is er kans op kostenverhogende aspecten/risico’s 

binnen dit initiatief die de business-case wellicht 

moeilijk haalbaar zullen maken? Bijvoorbeeld:

 • Twijfel over de sterkte van de dakconstructie

 • Dak-/grondeigenaar wil een (te) hoge vergoeding

7.  Is er contact/overleg met Buurkracht en/of de 

plaatselijke energiecoöperatie?

 Antwoord

Zonnecoaches 
Brabant

Voor een efficiënte en 

duurzame ontwikkeling van 

een collectief zonproject


