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MAXIMAAL
RENDEMENT
UIT JE EIGEN
ENERGIE-
SYSTEEM
Combineer je lichtnet
met zon, wind en opslag!

U vergroot de 
herkenbaarheid 
van uw bedrijf

U bent zichtbaar 
bezig met een 
beter klimaat

U beschikt over 
100% groene 

energie



Verduurzaming van 
bedrijven.
Samen voor een beter milieu.

Door het Klimaatakkoord gaan er komende jaren 
voor de zakelijke markt grote ontwikkelingen 
plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid. 
Op termijn verdwijnen geleidelijk de voordelen 
van het salderen. Door die ontwikkeling wordt het 
interessant voor bedrijven om energie op te slaan. 
Met energieopslag haalt u het maximale rendement 
uit het energiesysteem in uw bedrijf. De toename van 
grootverbruikers op uw bedrijf, zoals elektrische autoʼs 
en elektrisch materieel, kan grote consequenties 
hebben voor uw huidige klein- of grootverbruik 
contract. Daarnaast worden er steeds hogere eisen 
gesteld aan de uitstoot en geluidsoverlast van 
materieel. Elektrificering is de toekomst! 

duurzame energiesystemen. Hierbij maken wij slim 
gebruik van uw huidige lichtnet, het opwekken van 

accusystemen. Met de gratis Green Hybrids QuickScan 
maken wij inzichtelijk waar voor u de besparing ligt en 
hoe u maximaal rendement haalt uit wind- en zonenergie. 
Het vertrekpunt hier is uw huidige energienet.

VERANDERENDE MARKT





Onze missie
Waar we voor staan en waar we voor gaan! 
“Het energiemanagement voor bedrijfsgebouwen, in industrie en bouwplaatsen op 
zoʼn manier inrichten zodat de ideale balans ontstaat in het opwekken, de opslag 
en het verbruik. Het doel is dat met onze producten het maximale rendement uit het 
energiesysteem wordt gehaald.” 

Onze visie
Wij veranderen mee in een snel veranderende wereld.
De wereld verandert en hierdoor ook de vraag naar energie. We verbruiken steeds 

naar een maatschappelijk doel. Met onze producten willen wij een essentiële 
bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen door; 

 • Producten aan te bieden om zelfvoorzienend te zijn. 

 • Het aanwenden van eigen opgewekte energie zonder eerst te salderen 
(échte groene stroom gebruiken)

 • Het delen van overtollige opgewekte energie buiten het bestaande lichtnet om.

Over green hybrids
‘Energie 
opslaan in 
accu’s’
Steeds meer bedrijven willen zelf kunnen 
beschikken over de groene opbrengst 
zonder dit eerst te salderen. Na 2023 
verdwijnt geleidelijk het financiële 
voordeel van de salderingsregeling. 
Door die regeling wordt het interessant 
om groene energie op te slaan. Hiervoor 
beschikt Green Hybrids over modulaire 
Lithium Lifepo4 accu’s die kunnen 
meegroeien in de toenemende behoefte 
van zelfopslag.

“OPSLAG IN ACCU’S is
misschien wel de meest
efficiënte ontwikkeling

in de energietransitie
voor bedrijven!”



Green Hybrids is ontstaan vanuit de passie voor Duurzame Groene Energie. Moeder 
natuur biedt ons de mogelijkheid om het hele seizoen door uit wind en zon groene 
energie op te wekken. Door deze energie ook op te slaan in de piektijden, zowel bij 

het gebruik van wind- en zonenergie. Er zijn een aantal belangrijke argumenten te 
noemen om niet te salderen;

 • Extern salderen is niet altijd duurzaam. De groene energie die wordt 
gesaldeerd komt als grijze energie terug. 

 • Wij willen onnodig belasten van het netwerk voorkomen. 

 • De kostenbesparing door salderen zal geleidelijk verdwijnen na 2023. 

Ons uitgangspunt is; zo min mogelijk salderen en zo veel mogelijk échte groene 
stroom kunnen gebruiken. Green Hybrids introduceert voor de zakelijke markt een 
compleet zon- en windenergiesysteem om zelfvoorzienend te kunnen zijn.

 • Een Windwokkel™ om maximaal gebruik te maken van windenergie; 

 • Een Hybride Manager om, eventueel in combinatie met reeds aanwezige of 
nieuw aan te leggen zonnepanelen, zonder teruglevering (saldering) zeer 

 • Een zeer duurzaam modulair opgebouwd Lithium (Lifepo4) accu pakket om 
opgewekte energie voor eigen gebruik op te slaan;

Belangrijkste uitgangspunt in ons systeem is de mogelijkheid te creëren om 365 
dagen per jaar 24 uur per dag eigen groene stroom op te wekken, op te slaan en voor 
gebruik beschikbaar te houden. Dit als aanvulling of zelfs grotendeels als vervanger 
van uw huidige stroomvoorziening.

ZICHTBAAR 
OPWEKKEN 
VAN GROENE 
ENERGIE
Door zi jn unieke vormgeving is 
de  Windwokkel™ een absolute 
eyecatcher. Deze vormgeving maakt 
dat de Windwokkel, naast het zeer 
rendabel  opwekken van groene 
energie, ook uitermate geschikt is voor 
marketinguitingen.







RENDABELE 
OPBRENGST 
per m2

De Windwokkel rendeert uitstekend in 
de herfst en winter. Daarnaast heeft de 
Windwokkel een hoog rendement per m2 
dakoppervlak.

GREEN HYBRIDS
“WAAR GROENE ENERGIE

EN ZELFVOORZienendheid
samen komen.”

Uw eigen groene energie beheren 
en voor 100% zelf benutten.
Maximaal rendement uit eigen energie systeem.

overproductie van uw opgewekte groene energie voor eigen gebruik te 
behouden en niet meer extern te salderen. 100% zelfvoorzienend zijn is het 
resultaat en u gebruikt het externe lichtnet alleen als het echt nodig is.



Rendement uit zon, 
wind en opslag



EEN OPLOSSING VOOR ELKE LOCATIE
EnergyHub
Alles-in-1 systeem voor het opwekken
en leveren van groene energie.
 • Hoge Marketing waarde

 • Perfecte combinatie van Windwokkels™ 
en zonnepanelen

 •

 • Compleet geassembleerd geleverd

 • Stil en CO2 neutraal

 • Modulaire accu

Energy Trailer
Groene stroom op elke locatie.
 • Compleet geassembleerd geleverd

 • Verkrijgbaar in huisstijl kleur en logo

 • Stil en hiermee uitermate geschikt voor gebruik 
in woonwijken

 • Transport, verkoop en verhuur van groene 
stroom mogelijk

 • Krachtgroep 230v

 • AV autoʼs laden



Wat maakt onze QuickScan
inzichtelijk?

• Hoe kan ik maximale marketingwaarde halen uit 
het zichtbaar opwekken van groene energie?

• Is mijn huidige lichtnet aansluiting geschikt voor 
het laden van elektrisch voertuigen?

• Is het mogelijk om binnen mijn bedrijf autonoom 
gebruik te maken van groene energie?

• Welk rendement kan ik uit windenergie halen 
rondom mijn bedrijf?

• Wat kan ik doen met de overcapaciteit van mijn 
zonnepanelen?

• Hoe kan ik mijn groene energie 
voor gebruik in de piekmomenten?

• Kan ik mijn elektrisch wagenpark autonoom van 
stroom voorzien?

• Welke besparing kan ik realiseren op mijn klein- 
en grootverbruik aansluiting?

Vraag nu gratis aan:
085-0291844

of kijk op greenhybrids.nl

Vraag nu gratis en vrijblijvend 
een QuickScan aan.
Met de gratis Green Hybrids QuickScan maken wij inzichtelijk waar 
voor u de besparingskans ligt en hoe u maximaal rendement haalt uit 
wind- en zonenergie. Het vertrekpunt hier is uw huidige energienet.

100% Eigen groene   
 energiE UIT wind   
 en zon 

GRATIS QUICKSCAN



Meer informatie:
085-0291844

of kijk op greenhybrids.nl

Contactgegevens
Green Hybrids B.V.
Waardsedijk Oost 18
3417 XJ Montfoort

E-mail: info@greenhybrids.nl
Telefoon: 085-0291844

01 Zelfvoorzienend
 Mogelijkheid om 100% zelfvoorzienend

 te zijn.

02 Zichtbaar
 Zichtbaar groene stroom opwekken.

03 Marketing
 Perfecte combinatie van marketing

 en het opwekken van groene energie.

04 Schaalbaarheid
 Toepasbaar in diverse uitvoeringen

 en groottes.

05 Rendabel
 Zeer rendabele opbrengst.

Samenvatting
Alle voordelen voor u op een rijtje:

www.greenhybrids.nl


