Holland Energy Group
…… creatief en innovatief in het samenbrengen van
duurzame energie projecten en investeerders.
Als aanbieder van duurzame energie zijn wij constant op zoek naar innovatieve oplossing om duurzame
energie projecten mogelijk te maken.
Wij bieden een concept bestaande uit:

Technische oplossing
U kunt hierbij denken aan:
- Zonne-energie;
- Windenergie;
- Warmtepompen in combinatie met Warmte Koude Opslag (WKO) en/of Warmte Terug Winning (WTW)

Financieringsoplossing
Omdat veel duurzame projecten stranden op de financiering, heeft Holland Energy Group een innovatief financieringsconcept ontwikkeld. Zo worden duurzame projecten juist nu wèl mogelijk. U kunt het
concept qua opzet vergelijken met een scheeps- of film financiering. Door een goede fiscale faciliteit
wordt een aantrekkelijk rendement voor de participatiehouder gerealiseerd. Dat is duurzaam investeren!
Holland Energy Group heeft de technische en financieringsoplossing
samengebracht in één concept. Wij ontwerpen, realiseren, exploiteren en financieren de installatie èn leveren duurzame energie. De
opgewekte duurzame energie wordt op basis van de werkelijk geproduceerde elektriciteit en warmte/koude met de klanten afgerekend.

Hoe werkt het:
Duurzame Projecten
Holland Energy Group realiseert duurzame projecten in de zakelijke
markt. Wij doen dit voor gebouweigenaren, gemeenten, scholen, woningbouw- en energiecorporaties. Wij realiseren projecten op het gebied van zonne-energie; windenergie; warmtepompen in combinatie
met warmte koude opslag (WKO) en/of warmte terug winning (WTW)
Veel van deze projecten vormen een onderdeel van het verduurzamen van een gebouw. Onze werkwijze hierbij is dat wij in overleg
met de eigenaar en/of huurder eerst het ambitie niveau vaststellen.
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Hierbij maken wij gebruik van de hulpmiddelen die reeds voorhanden zijn in de markt zoals het
Energielabel, Breaam of Greencalc+. Nadat het ambitieniveau is vastgesteld kunnen wij samen met u
een meerjaren plan maken voor de realisatie hiervan. Aan de hand van een nulmeeting kunnen wij
inzichtelijk maken welke maatregelen er nodig zijn en wat de kosten hiervan zijn om het gestelde
ambitieniveau te bereiken. Hierbij kunnen wij tevens inzichtelijk maken wat per maatregel de kosten, de energiebesparingen en CO2 reductie zijn.
Daarnaast realiseren wij ook stand-alone duurzame energie-installaties, dit kan een zonne-energie
installatie zijn op een winkelcentrum of een aantal windturbines in de Wieringermeer.

Duurzaam Investeren
Door te investeren in het “Duurzaam Energie
fonds” investeert u in een pool van zonne-, wind–
en warmtepomp installaties in Nederland. Doel
van het fonds is het met winstoogmerk
engineren, installeren en exploiteren van
duurzame installaties. Het fonds zal fungeren als
energieleverancier waarbij duurzame energie
wordt opgewekt en geleverd aan particulieren,
bedrijven en overheden. Door het fonds worden
participaties uitgegeven. Gedurende de gehele
investeringsperiode wordt een IRR-rendement
geprognosticeerd van 20% - 30%.
Het rendement wordt gerealiseerd door de
winsten van de duurzame installaties in combinatie met fiscale faciliteiten zoals de energieinvesteringsaftrek (44% van het geïnvesteerde
bedrag) en de willekeurige afschrijvingsfaciliteit.

Voorbeeld
Een zonne-installatie is voor 2/3 gefinancierd met vreemd vermogen
en voor 1/3 met eigen vermogen. Een deelnamebedrag van € 50.000
leidt in dit voorbeeld tot een afschrijvingspotentieel van € 150.000,
waarvan € 75.000 in 2010 en € 75.000 in 2011 mag worden afgeschreven.

Contact
Voor meer informatie:

Wanneer u de gehele aftrekpost in de 52%-schijf kunt benutten, bespaart u tussen € 55.000 en € 70.000, afhankelijk van de samenstelling
van de projecten en de subsidiemogelijkheden (110% - 140% van de
oorspronkelijke inleg in 2 jaar). Hierdoor wordt het risico op verlies
van uw inleg beperkt. Voor het Duurzaam Energie Fonds is een
prospectus beschikbaar die u kunt opvragen.
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