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Slimme financiering voor slimme energie
Kleinschalige financiering van schone energie in het MKB



€ 300.000 
crowdfunding 

doel

Opbrengsten 
worden 

geïnvesteerd in 
nieuwe projecten

Senior 
obligatielening 

van € 1.000 per 
stuk

5% rente
looptijd 4,5 jaar

Annuïtaire
aflossing per 

kwartaal

100% van 
kasstromen 

reeds 
gecontracteerd

Risicospreiding 
door portfolio 
diversificatie

45 projecten, 
investerings-

waarde               
€ 411.890

Gemiddelde 
projectomvang 

€ 9.150

Samenvatting Obligatielening
Vast rendement uit gediversifieerde leaseportfolio van LED en zonne-energie projecten in 
Volgroen Financiering I B.V. onder management van Volgroen



Senior obligatie-lening
Duurzame propositie met een duidelijk afgebakend risico profiel

• Spreiding van portfolio over 45 projecten die een uitgebreide kredietscreening
hebben gehad voordat ze geaccepteerd worden.

• Vrije kasstromen uit reeds gecontracteerde contracten wordt gebruikt om per 
kwartaal af te lossen. Er is geen herfinancieringsrisico aan het einde van de lening.

• Kredietverzekering afgesloten met Atradius ter dekking van niet-betaalde 
facturen bij Operationele lease.

• Ruime marges en buffers om aan verplichtingen te voldoen:
– Rente- en aflossingsbetalingen lopen pas gevaar bij wanbetaling van meer dan 22,5% 

van de klanten in de portefeuille (gemiddeld aantal faillissementen per jaar in 
Nederland < 0,5%)

– Dekkingsgraad van het pandrecht ten behoeve van Obligatiehouders is 150% van de 
rente en aflossing verplichtingen



Voorbeeld: Kasstromenoverzicht van een LED project in een bedrijf 
met investering van € 10.000 en een terugverdientijd van 2,5 jaar

• Er is een enorm potentieel aan energiebesparing 
en duurzame energie in het MKB in Nederland. 

• Veel van deze projecten zijn kleinschalig en 
hebben daardoor moeilijk toegang tot 
financiering

• Door het aanbieden van eenvoudige en 
toegankelijke financieringsoplossingen draagt 
Volgroen bij aan de transitie naar een duurzame 
energievoorziening

• Met financiering van Volgroen kunnen bedrijven 
dit potentieel benutten zonder zelf te investeren. 
Ze besparen direct energie en dragen bij aan een 
beter milieu

Energie besparen zonder investeren
Volgroen biedt financiering voor schone energie projecten in het MKB



Dhr. Stomp van buurtkiosk Vivant Stomp in Utrecht 
verduurzaamde zijn verlichting met de LED lease 

van Volgroen 

IJsbaan De Uithof in Den Haag stapte over naar 
betere en duurzame LED verlichting met een lease 

van Volgroen

Verfhuis de Vakman in Utrecht stapte over naar LED 
verlichting dankzij de operationele lease van 

Volgroen 

Glasservice De Wit in Breda heeft een 14,5 kW 
zonne-energiesysteem op het dak geïnstalleerd met 

een financiële lease van Volgroen

Klanten
206 ondernemingen kozen voor financiering van Volgroen



Team
Volgroen wordt geleid door een zeer ervaren team van ondernemende professionals

Jan Willem Martens – oprichter Volgroen
15+ jaar actief in schone energie sector via advies en investment banking
Directeur Blue World Carbon, carbon portfolio en developer van Atlas Invest
Directeur EcoSecurities, een van de eerste CO2 projecten ontwikkelaars
Vice president Emissions Markets bij Barclays Capital

"Het MKB kan een enorme CO2 impact maken, maar daarvoor zijn wel schaalbare oplossingen nodig."

Emiel van Sambeek – oprichter Volgroen
15 jaar ervaring in duurzame energie en energiebesparing
Partner Azure International, een cleantech consultancy en investment firm in Beijing
Founding partner Azure Cleantech Energy Fund

“De transitie naar een duurzame energievoorziening kan en moet sneller.”

Jeroen Bedaux – Financial Controller
Meer dan 14 jaar internationale ervaring in financieel management en beheer,
o.a. als controller bij Sara Lee, Unilever en Atlas Invest. 

“Ik vind het geweldig om drempels te verlagen voor duurzaam investeren.”

Felix Gruijters – Sales Director
Felix heeft een achtergrond als jurist en heeft ruim 25 jaar ervaring in management en sales, 
waarvan de laatste 10 jaar in de (schone) energie sector voor Nuon B2B

“Volgroen draagt concreet bij aan energie besparing. Ik ben er trots op dat we met
Volgroen onze partners instaat stellen mooie duurzame projecten te realiseren.”
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