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Volgroen’s missie is het toegankelijk 
maken van financiering voor 
kleinschalige schone energieprojecten 
bij bedrijven zoals energiebesparing 
(LED verlichting, klimaatbeheersing, 
industriële energiebesparing) en 
zonne-energie. 

 
Volgroen specialiseert zich in het 
ontwikkelen van financiële oplossingen 
voor energie efficiëntie in de zakelijke 
markt. Het management van Volgroen 
heeft meer dan 40 jaar gecombineerde 
ervaring in energiebesparing, duurzame 
energie, CO2 reductie, project 
ontwikkeling, due diligence, financiering, 
fundraising, asset management en het 
structureren van clean energy asset 
portfolios. 

 
Volgroen beschikt over een uitgebreid 
netwerk van contacten in de financiële 
sector, waaronder in private equity en bij 
bancaire instellingen. Daarnaast heeft het 
management ook uitgebreide ervaring op 
het gebied van beleidsontwikkeling ter 
bevordering van energiebesparing, 
duurzame energie en CO2 
emissiereductie en in de samenwerking 
met overheden om nieuwe initiatieven van 
de grond te krijgen. 

Volgroen’s financieringsstructuur 
Om haar klanten en investeerders extra 
zekerheid te geven, heeft Volgroen haar 
eigen onderneming (Volgroen B.V.) 
gescheiden van het geld dat bestemd is voor 
investeringen in schone energieprojecten. 
Hiertoe zijn twee aparte doel-B.V.’s opgezet: 
Brabant energiebesparingslease B.V. voor 
projecten in Brabant (een Joint Venture met 
Energie Fonds Brabant) en MKB 
Energiefinanciering B.V. voor projecten in de 
rest van Nederland. Deze twee doel B.V.’s 
worden beheerd door Volgroen B.V. en die 
ontvangt daar een managementvergoeding 
voor. 

 
Wie zijn de investeerders in de lease- 
projecten van Volgroen 
De eigenaren van Volgroen B.V. zijn het 
management van Volgroen. Eigenaar van de 
bovengenoemde doel B.V.’s is VG Capital I 
B.V., een kapitaal-holding waarin een aantal 
private investeerders deelnemen en waar ook 
Stichting Doen in investeert. 

 
Daarnaast hebben de twee doel B.V.’s 
financieringsovereenkomsten met een aantal 
regionale energiefondsen zoals Limburg 
Energiefonds, Energiefonds Brabant, 
Stichting Energie Transitie Utrecht en de 
Drentse Energie Organisatie. 

 
Voor meer informatie over Volgroen, zie  
www.volgroen.nl  

 
 
 

 

http://www.volgroen.nl/

	Volgroen’s missie is het toegankelijk maken van financiering voor kleinschalige schone energieprojecten bij bedrijven zoals energiebesparing (LED verlichting, klimaatbeheersing, industriële energiebesparing) en zonne-energie.
	Volgroen’s financieringsstructuur
	Wie zijn de investeerders in de lease- projecten van Volgroen

