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Producten en diensten

Samen voor een beter leven!

Goldbeck Solar is een internationaal bedrijf 

dat gespecialiseerd is in de bouw van foto-

voltaïsche installaties op commercieel en 

industrieel niveau. Met 17 jaar aan ervaring 

ontwikkelen en integreren we hoogwaardige 

technologieën en leveren we door de hele 

waardeketen professionele, betaalbare en 

winstgevende diensten. Ons doel is om uw 

bedrijfsresultaten te maximaliseren en de 

implementatie van zonne-installaties te 

vergemakkelijken door de complexiteit en 

risico's van uw zonne-energieprojecten te 

verminderen. Onze klanten en partners ver-

trouwen op onze uitgebreide internationale 

ervaring en ons robuuste, lokale netwerk.

De fotovoltaïsche industrie vertegenwoordigt 

een economie met een diepere betekenis die 

om veel meer draait dan alleen economisch 

gewin, maar deelnemers ook ecologische, 

humanitaire en democratische voordelen 

biedt. Dankzij onze sterkste en meest be-

trouwbare natuurlijke hulpbron, de zon, kun-

nen we schone energie genereren voor een 

onafhankelijk, duurzaam en gezond leven. 

Joachim Goldbeck
CEO van Goldbeck Solar Netaansluiting

Transformatoren & onderstations,

Hoogspanningslijnen

Midden- en hoogspanning

Goldbeck Solar in cijfers

17 Jaar
Werkzaam sinds 2001

80 Medewerkers

750 MWp
geïnstalleerde capaciteit

15 Laden

600 MWp
O&M-portfolio

EPC en O&M

PV zonnedaken

commerciële en industriële gebie-

den 

Platte daken & schuine daken

Aanpassingen

PV Solar Parks

Commercieel en grootschalig

Stortplaatsen, parkvorm en volledig 

overdekt 

Mijnen

Voordelen voor onze klanten

k   Een tastbare investering met duidelijk 
voorspelbare rendementen op een strategisch 
gebied. 

k   Een betrouwbaar systeem van 
topkwaliteittegen een concurrerende prijs.

k   Professioneel advies om te zorgen dat u echt 
zeker kunt zijn van uw beslissing. 

k   Vereenvoudigde financiering van het project, 
dankzij onze 17 jaar aan ervaring en knowhow.

k   Ondersteuning bij het kiezen van de beste 
financieringsmogelijkheid. 

k    Bekroonde engineering en technologie.

k   Een flexibele en meegaande partner die 
rekening houdt met uw individuele behoeften.

k   Een uiterst gekwalificeerde partner voor zonne-
energie. 

k   Verschillende indeling die virtueel kunnen 
worden vergeleken, zodat u de beste technische 
en meest kosteneffectieve oplossing voor uw 
project kunnen vinden. 

k   Samenwerking met een  robuust familiebedrijf 
met sterke waarden en een gevestigde 
economische positie. 
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Goldbeck Solar biedt u competentie en 

ervaring tijdens alle fasen van uw bedri-

jfs project.

Het doet er niet toe of u werkzaam bent in 

de energiesector of niet: Nu is het moment 

om een stap te zetten in de richting van 

economische en technische onafhankelijk-

heid en duurzaamheid, en uzelf daarmee 

voor te bereiden op de toekomst. Goldbeck 

Solar laat u zien hoe. Wij zijn experts met 

17 jaar ervaring in zonnetechnologie.

Projectontwikkeling

Wij zijn uw partner vanaf het eerste idee. Voordat uw zonne-
project kan worden utigevoerd, zullen we de haalbaarheid ervan 
beoordelen en samen met u de voorwaarden helder opstellen of 
aanpassen om uw plan haalbaar te maken. Wij helpen u bij het 
kiezen van de juiste locaties of daken en tijdens het proces van 
overname of lease. Begin direct met plannen: Wij bieden u een 
grondige analyse en zorgen voor optimalisatie van de parame-
ters van de apparatuur en van de eerste technische indelingen, 
zodat het goedkeuringsproces met de beste indeling wordt ge-
start. De technische ondersteuning die we bieden om het goed-
keuringsproces te versnellen, heeft het beslissende voordeel.

Ontwerp, Inkoop en Bouw (Engineering, Procurement and 
Construction of EPC)

Goldbeck Solar werkt met u samen om een duidelijke visie voor uw 
zonneproject te ontwikkelen. Van de planning en de aanschaf van 
de benodigde materialen en diensten tot de realisatie en later het 
onderhoud van uw zonne-installatie, wij staan altijd aan uw zijde. 
Alle stappen worden vanuit één bron gecoördineerd, zodat onder-
brekingen worden voorkomen. Op deze manier garanderen we effi-
ciëntie en kwaliteit. We noemen dit allround, zorgeloze pakket EPC 
Plus, omdat dit pakket veel verder gaat dan het pure EPC-pakket.

Exploitatie en Onderhoud (Operations and Maintenance of O&M)

Ons O&M-concept zorgt ervoor dat u tevreden bent en blijft 
met uw investering in schone en duurzame energie. Onze ser-
vicemedewerkers dragen dagelijks zorg voor meer dan 350 in-
stallaties en meer dan 600 MW aan geïnstalleerde capaciteit. 
Of het nu gaat om open ruimtes of dakoppervlaktes, centrale of 
string-wisselrichters, dunnefilm- of kristallijne moduletechnolo-
gie - ons team is uw competente partner voor uw PV-installatie.

Hoe te financieren?

EPC 
Planning, aanbesteding 

en bouw

IPP
onafhankelijke 

energiegeneratorPPA
Energie 

Verkoopovereen-
komst

Project-
ontwikkeling

O&M
Gebruik en 
onderhoud

Financiering

Stroomafnemer
Eigen gebruik

Eigen investering voor eigen gebruik

Als u het meeste uit uw project wilt 
halen en graag de touwtjes in handen 
houdt, dan kunt u kiezen voor aandelen-
kapitaal of een zonne-energielening om 
uw dak, carport of open ruimte om te 
bouwen tot uw eigen energiecentrale. U 
beslist of u de energie voor zelf gebruikt 
of deze aan het lichtnet levert.

Investering van onze kant – Uw stroom 
via PPA (stroomafnemer)

U wilt niet bouwen en investeren, maar 
toch uw bijdrage leveren aan de kli-
maatverandering door over te schakelen 
naar groene stroom? Koop dan gewoon 
schone elektriciteit in en laat het be-
heren van de installatie aan ons over. 
Als private energieleverancier posi-
tioneert Goldbeck Solar zich nieuw op 
de markt. We bieden onze klanten een 
aantrekkelijke samenwerking. De Power 
Purchase Agreement, kortweg PPA, is 
ons servicecontract voor zonne-energie 
en is voor de meeste bedrijven misschien 
wel de meest interessante optie.

Gemeenschappelijke investering – Part-
nerschap via IPP 

Goldbeck Solar lanceert zijn zonnestrat-
egie als een IPP met de ontwikkeling 
van zijn eigen projecten, geselecteerd 
op basis van strenge kwaliteitscriteria. 
Samen met onze partners ontwikkelen 
we in geselecteerde landen projecten. Zo 
kunnen we u een verscheidenheid aan 
investeringsmogelijkheden bieden die u 
kunt samenstellen aan de hand van uw 
behoeften. Daarbij zijn we bereid om 
ook naar nieuwe benaderingen van het 
gebruik van fotovoltaïsche cellen te kijken 
en deze samen met onze partners te 
lanceren.

01. 02. 03.
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REFERENTIES

Zonne-installaties:
Daken & parken

Beck, Braunsbach

Vermogen: 750 kWp

Inbedrijfstelling: 06/2018

Zonneparken

Van fotovoltaïsche installaties vanaf 750 kWp tot grootschalige projecten 

met meer dan 100 MWp, wij zijn uw partner voor professionele 

implementatie en ondersteuning.

Zonnedaken

Dankzij onze ervaring in industriële constructie, zijn we bekend met alle 

aspecten waar bij een zonnedak rekening mee moet worden gehouden. 

Goldbeck Solar is uw specialist voor platte daken.

Bliesdorf

Vermogen: 13.000 kWp

Inbedrijfstelling: 05/2017

Olovary

Vermogen: 1.994 kWp

Inbedrijfstelling: 02/2011

Landfill Hellsiek, Detmold

Vermogen: 9.783 kWp

Inbedrijfstelling: 08/2016

Holy Fashion Group, Metzingen

Vermogen: 985 kWp

Inbedrijfstelling: 08/2008

Hübner, Kassel

Vermogen: 378 kWp

Inbedrijfstelling: 04/2018

Klingele, Delmenhorst

Vermogen 1.559 kWp

Inbedrijfstelling: 04/2016

Gonvarri, Erfurt

Vermogen: 563 kWp

Inbedrijfstelling: 10/2006
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Contact

Duitsland en Europa
Goldbeck Solar GmbH
Goldbeckstraße 7
69493 Hirschberg a.d. Bergstraße
Duitsland
Tel. + 49 (0) 6201 8777  5678
Fax.+ 49 (0) 6201 8777  5509
info@goldbecksolar.com

Mexico
Goldbeck Solar México S.A. de C.V. 
Av. Santa Fe Nr. 170 Piso 6-1-04  
Col. Lomas de Santa Fe 
01219 Ciudad de México 
Tel.+ 52 55 9172  8690
info-mexico@goldbecksolar.com

 

Chili
Solarnet Chile Spa
Av. Santa Maria de Chamisero 14700 – 36
CP 9340000 Santiago de Chile
Tel.+ 56 9  7785 2668
claudio.alemany@solarnet.energy

Thailand
Solarnet Thailand Ltd.
33/4, the Ninth Tower Grand Rama, 
35th floor, Rama 9 Road, 
Huaykwang, Bangkok 10120, Thailand
Tel.+66 90 980 5757
sukanjanasiri@solarnet.energy

www.goldbecksolar.com

Azië
Kazachstan
Thailand
Turkije

Latijns-Ame-
rika
Chili
Mexico

Europa
Duitsland 
Oostenrijk 
Tsjechië 
Groot-Brittannië 
Italië 
Nederland 
Spanje 
Slowakije 
Zwitserland

Onze markten


