Samen bouwen we
de ecoverantwoorde
school van morgen en
verlagen we uw
energiefactuur
GoodPlanet en Luminus bundelen hun energie en expertise om scholen een fotovoltaïsch project aan
te bieden. Dit omvat de installatie van zonnepanelen, de volledige financiering ervan en een educatief
programma om de leerlingen en hun ouders bewust te maken van het belang van duurzame ontwikkeling.

Wij bieden uw school:
• De haalbaarheidsstudie, het ontwerp, de installatie, de indienststelling en het onderhoud van de zonnepanelen
• Investering door derde partijfinanciering met de mogelijkheid om een deel van de investering via crowdfunding
te financieren.
- We betalen de hele installatie. Indien u kiest voor een deel via crowdfunding, bieden we de beleggers een
gegarandeerd rendement aan over 5 jaar.
- De school maakt gratis gebruik van de geproduceerde elektriciteit.
- Wij genieten van de groene certificaten die gegenereerd worden door de installatie en van de eventuele
huur betaald door de school gedurende een periode van 10 jaar.
- De elektriciteitskosten die u bespaart dankzij de zonnepanelen, zullen sowieso hoger zijn dan de
eventuele huurkosten. De school maakt dus vanaf het eerste jaar al winst.
- Na 10 jaar is de installatie volledig afbetaald en eigendom van de school.
• Een educatief programma in drie sessies aangeboden door GoodPlanet en afgestemd op de leeftijd van de
kinderen :
• Sessie 1 : Wat is energie?
Begrijpen wat energie is en wat het verband is tussen de klimaatverandering en energieverbruik.
• Sessie 2 : Hoe ga je zo efficiënt mogelijk om met energie?
Leren wat de gedragingen, factoren en energieverslindende activiteiten zijn door middel van een
audit die uitgevoerd wordt door de leerlingen.
• Sessie 3 : Actie!
Nadenken over de school van de toekomst en een eerste actie- en communicatieplan opstellen om
de rest van de school hierbij te betrekken.

Een duurzaam, rendabel project
zonder investering om:
• Zelf uw elektriciteit te produceren
• Uw koolstofvoetafdruk te verkleinen
• Uw energiefactuur te verlagen
• Uw leerlingen te betrekken en hen bewust te maken van
de klimaatuitdagingen van morgen
• Betrek ouders en schoolpersoneel via crowdfunding met
een gegarandeerd rendement over 5 jaar (optioneel)

Kan uw school hiervan genieten?
• Heeft u een dak van minstens 500 m²?
• Is uw dak in goede staat?
• Is uw dak juist gericht en blootgesteld aan de zon?

CONTACTEER ONS
NU, SAMEN VINDEN
WIJ DE BESTE
OPLOSSING.
Voor een offerte stuurt u een
e-mail naar het volgende adres en wij
nemen contact met u op
powertoschool@luminus.be

Voor meer informatie over

GoodPlanet & Luminus

het educatief programma
powertoschool@goodplanet.be

Sinds 20 jaar inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud
om te werken aan een duurzame samenleving, door positieve
acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken
de medewerkers zo meer dan 400.000 kinderen, jongeren
en volwassenen over heel België. GoodPlanet is eveneens de Belgische
partner van de Franse ‘Fondation GoodPlanet’, opgericht door
bekend fotograaf en cineast Yann Arthus-Bertrand.
Luminus is een belangrijke speler in de energiesector in België.
Als leverancier van energiediensten draagt Luminus bij tot duurzame
ontwikkeling door burgers, bedrijven en overheden te helpen
bij het verlagen van hun energiefactuur.

www.luminus.be / www.goodplanet.be

