
Zonnedakje Carport

Op basis van data & modellen biedt Zonnedakje 

Carport inzicht in de mogelijkheden van solar 

carports. Door het slimme algoritme te combineren 

met openbare data worden meer parkeerplekken 

gevonden dan ooit. Maak samen een geweldige 

interactieve kaart voor jouw regio of stad.

Parkeer de zon?

Koffie?

Nauwkeurig & volledig overzicht

Bekijk alle parkeerplaatsen in jouw interessegebied. Met 

behulp van open source kaarten, analyse van luchtfoto's 

en zonnekrachtberekening krijg je een compleet overzicht.

Potentieel in kaart ge¼racht

De geschiktheid voor zonne-energie & potentiële stroom

opwekking wordt per carport bepaald. Met de filters in

de interactieve kaart maken we het zoeken naar solar 

carport hotspots eenvoudig.

Overzichtelijk investeringsplan

Bereken gedetailleerd de benodigde investeringen�

+ opbrengsten. Krijg inzicht in alle eisen en overtuig 

belanghebbenden zoals lokale bedrijven om te investeren 

of te participeren.
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Zonnedakje Carport

Nauwkeurig & volledig overzicht

Potentieel in kaart gebracht

Overzichtelijk investeringsplan
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Tarief

Ontvang een indicatie van de verwachte 

investering. Het tarief is gebaseerd op 

omvang, regio, duur en aantal. In alle 

gevallen gaan we voor maximale impact.

Voorbeeldproject:

De gemeente Rotterdam kent vele verduur-

zamingsuitdagingen. Waar het zonne-energie 

betreft, begint de multifunctionele daken 

aanpak echt haar vruchten af te werpen met 

ca. 18 km2 dakoppervlakte. De stad kent echter 

meer ruimte voor verduurzaming. De gemeente 

neemt Zonnedakje Carport / Park the Sun af en 

ontwikkelde de eerste carport locaties al op 

basis van de voorselectie en berekeningen. 

Diverse bedrijven en publieke instellingen doen 

hun voordeel met de applicatie en realiseren 

solar carports.

Oplossing Zonnedakje Carport

Tarief vanaf € 2.500,- per gemeente

Locatie

Voorbeeld

Rotterdam (NL)

Resultaat Solar carports in aanbouw!
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