
Groot dak 
beschikbaar?

Gebruik het voor zonnepanelen!

www.kennemerkracht.nl

Wij 
ontzorgen

Samen 
met de 
buurt



Deelnemers buurt financieren de installatie en 
worden gezamenlijk eigenaar

Gebouweigenaar stelt dak(en) 
beschikbaar en ontvangt hiervoor 

een vergoeding

Subsidie en 
stroomverkoop 
minus kosten

Waarom zou je je dak beschikbaar stellen?
- Je benut je dak
- Er staat een dakvergoeding tegenover
- De dakbedekking slijt minder doordat er panelen op staan
- Je helpt actief mee in de energietransitie
- Het straalt positief af op de buurt en de deelnemers
- Voor bedrijven mogelijkheid tot vergroten naamsbekendheid
- Ontzorging door Kennemer Kracht

Hoe werkt het?

Gebouweigenaar

Deelnemers buurt

Groene stroom direct 
naar energiebedrijf

Subsidie SCE 
postcoderoos

Coöperatie 
Kennemer Kracht 

eigendom en 
beheer installatie

Inleg

Dakvergoeding/
huur dak

Zonnestroominstallatie



Kennemer Kracht ontzorgt 
Kennemer Kracht is een regionale energie
coöperatie zonder winstoogmerk, speciaal 
opgericht om samen met gebouweigenaren, 
initiatiefnemers en buurtbewoners installaties 
te realiseren en te beheren die lokale duurzame 
energie opwekken. We bestaan uit een bestuur 
en diverse andere mensen die zich (deels 
vrijwillig) inzetten om projecten van de grond te 
krijgen. 

Als opdrachtgever van het project zorgen 
we voor contractering en aansturing van 
alle benodigde professionele partijen in de 
projectfase en zorgen voor werving van 
deelnemers in de buurt. Als toekomstig eigenaar 
van de installatie regelen wij de overeenkomst 
met de gebouweigenaar voor het gebruik van 
het dak, inclusief af te spreken vergoeding en 
alle verantwoordelijkheden van de coöperatie 
bij het beheer van de installatie zonder dat de 
gebouweigenaar daar omkijken naar heeft. 

Kennemer Kracht wordt gesteund door lokale 
overheden en vanuit de Europese gemeenschap 
(Interreg).

Win-win-win
Zowel gebouweigenaren als deelnemers en 
onze planeet profiteren!

Waarom doen wij dit?
Wij werken actief mee aan de energie transitie. 
Deze transitie is hard nodig en alleen samen 
kunnen we stappen maken voor de langere 

termijn. Wij vinden het een positieve 
uitdaging om gebouweigenaren hierin 

mee te krijgen en te ontzorgen. 

Slim daken gebruiken
Niet iedereen kan zonnepanelen 

op zijn eigen dak leggen. Ook zijn er 
publieke bezwaren tegen grootschalige 

zonneweiden. Dus het gebruik maken van 
bestaande daken is een winwin situatie 
voor ons allemaal.

Winst uit je 
dak halen 
én samen 
duurzaam 
bezig!
Deze brochure is bedoeld 
om op hoofdpunten uit 
te leggen hoe je je grote 
dak kunt benutten door er 
zonnepanelen op te leggen om 
er samen met buurtbewoners 
voordeel bij te hebben. Als je 
interesse gewekt is, gaan we 
graag voor meer details met je 
in gesprek. Op onze website 
www.kennemerkracht.nl 
staat veel meer informatie 
en ook voorbeelden van 
zonnestroomdaken die we 
al hebben gerealiseerd, plus 
filmpjes van deelnemers en 
gebouweigenaren.

Voor wie?
• Ondernemers
• VvE’s
• Buurtinitiatieven 
• (Sport)verenigingen
• Overheidsgebouwen
• etc.



www.kennemerkracht.nl

Meedoen?
Coöperatie Kennemer Kracht U.A.
Nederlandlaan 226
2034 PE Haarlem

T 023 203 9968
E welkom@kennemerkracht.nl

Projecten tot nu toe:
Nova College Haarlem
KDC Rozemarijn Haarlem Schalkwijk
Omnisportvereniging Onze Gezellen Haarlem
Autobedrijf Stormvogels IJmuiden
Residentie Huis ten Bilt SantpoortNoord
Mendelcollege Haarlem


