
  
Helpt u mee de energietransitie in Zeeland te versnellen? 
 Liggen er op het dak van uw bedrijf nog geen zonnepanelen? Sluit u dan nu aan bij 
ZonOffensief Zeeland – zo maken we samen Zeeland duurzamer! 
 
Dit zijn de voordelen 
Wij nemen u al het werk uit handen: ZonOffensief Zeeland controleert onder andere uw 
dakconstructie, verzekeringen en netaansluiting. Ook regelen we de subsidie en financiering, 
verzorgen de installatie van de zonnepanelen en beheren die voor een periode van 16 jaar. 
Daarna wordt de goed onderhouden zonne-installatie uw eigendom en kunt u nog zeker 10 
jaar uw eigen duurzame energie opwekken. Via ZonOffensief Zeeland kunt u zich dus blijven 
richten op uw eigen bedrijfsvoering én helpt u ondertussen mee aan het verduurzamen van 
onze provincie. Daarnaast verdient u er jaarlijks, zonder te hoeven investeren, nog een leuk 
extraatje aan. Dát is pas verantwoord ondernemen! 
 
ZonOffensief en Zeeuwind 
ZonOffensief Zeeland is een initiatief van energiecoöperatie Zeeuwind en inmiddels 
uitgegroeid tot een collectief van 21 Zeeuwse ondernemers uit verschillende sectoren. Zij 
hebben hun bedrijfsdak beschikbaar gesteld voor de opwek van duurzame energie met 
zonnepanelen. Zeeuwind is groot voorstander van dubbelgebruik, zoals de plaatsing van 
zonnepanelen op bedrijfsdaken, daken van parkeerplaatsen of vuilstortplaatsen. Door úw 
dak beschikbaar te stellen, blijft er landbouwgrond gespaard.  
  
Interesse? 
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen met ZonOffensief Zeeland. Heeft u een 
grootverbruikaansluiting (groter dan 3 x 80 ampère; u ontvangt dan een maandelijkse 
afrekening van uw energieleverancier), een schuin dak van minimaal 1.300 m2 of een plat 
dak van minimaal 2.900 m2? Neem dan contact op met ZonOffensief Zeeland via 0118 – 
474187, zonoffensiefzeeland2@zeeuwind.nl of kijk voor meer informatie 
op www.zeeuwind.nl 
 
 

 
Op de foto: General Manager Ronald Koeman op een loods van Dutch Cleaning Mill uit 
Middelburg, waar zo’n 1.000 zonnepanelen via ZonOffensief zijn geïnstalleerd. De 
ontwikkeling van panelen op een tweede loods is inmiddels gestart. 
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