
Zonnecoaches 
Brabant

Voor een efficiënte en 

duurzame ontwikkeling van 

een collectief zonproject

Overeenkomst met Zonnecoaches Brabant

HULP BIJ DE ONTWIKKELING VAN EEN COLLECTIEF ZONPROJECT

Naam contactpersoon zoninitiatief .................................................................
Adres .............................................................................................................
Postcode en plaats .........................................................................................

Beste  ............................................................................................................  

U hebt op....................... een aanvraag gedaan voor hulp door Zonnecoaches Brabant bij de 
ontwikkeling van een collectief zonproject.

We hebben uw aanvraag doorgenomen en op ............................ een intakegesprek met u 
gehouden. Onze conclusie is dat u in aanmerking komt voor hulp door Zonnecoaches Brabant 
in de initiatief- en/of ontwikkelfase van uw project. 

c    De hulp bestaat uit gratis inzet van een zonnecoach voor maximaal 30 uur. U bepaalt 
samen met de betreffende zonnecoach hoe en op welke momenten deze uren worden ingezet.

c    De hulp bestaat uit voorgefinancierde inzet van een zonnecoach voor maximaal 30 uur. U 
bepaalt samen met de betreffende zonnecoach hoe en op welke momenten deze uren worden 
ingezet. U betaalt de gemaakte uren terug aan Zonnecoaches Brabant op het moment dat de 
financiële inleg van uw leden voltooid is. Het tarief van de zonnecoach bedraagt € 85,- per uur 
exclusief BTW.

De doelen van Zonnecoaches Brabant zijn:
 • sneller en efficiënter ontwikkelen en realiseren van collectieve zonprojecten;
 • zoveel mogelijk mensen laten participeren in deze projecten;
 • zorgen voor een stabiele, professionele en toekomstbestendige exploitatie;
 •  initiatiefnemers op zo’n manier ondersteunen en professionaliseren dat zij een volgend 

zonproject zelfstandig en duurzaam kunnen ontwikkelen.



Voorwaarden 

 • Er is een reële kans dat het collectief zonproject gerealiseerd wordt. 
 •  Er wordt bij het proces tot ontwikkeling en realisatie zodanig gewerkt dat er 

een duurzaam zonproject op het gebied van toekomstig beheer en onderhoud 
(technisch, administratief en financieel) ontstaat.

 •  De zonnecoach kan gedurende het project bepalen dat het beter is om (al dan 
niet tijdelijk) te stoppen met hulp.

 •  De initiatiefnemers van het zonproject zijn bereid om de kennis, opgedaan 
tijdens de ontwikkeling en realisatie van het project, te delen met andere 
zoninitiatieven in Brabant.

 •  Zonnecoaches Brabant mag informatie en kennis over het zonproject gebruiken 
in communicatie, voorlichting en ondersteuning richting andere (potentiële) 
collectieve zonprojecten.

 •  Zonnecoaches Brabant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallers, 
calamiteiten, etc. bij het door Zonnecoaches Brabant ondersteunde zonproject.

Voor akkoord: 

Namens Zonnecoaches Brabant

De heer/mevrouw

................................................................

Handtekening

................................................................

Datum .....................................................

Plaats .......................................................

Namens het zoninitiatief 

De heer/mevrouw

................................................................

Handtekening

................................................................

Datum .....................................................

Plaats .......................................................


