Details en
voorwaarden

in samenwerking met

Informatie Zowiezon
Begeleiding bij verduurzaming van uw school

In dit aanbod vindt u:
•

Vergoeding en voorwaarden

•

Raambepalingen

•

Scholen begeleiden bij project management

U bent geïnteresseerd in Zowiezon, een

•

Initiatiefnemers van Zowiezon

initiatief van Eneco in samenwerking

•

Onze missie

met Stichting Schooldakrevolutie.
Samen begeleiden we scholen in het primair
en voortgezet onderwijs bij verduurzaming.
We bieden projectmanagement voor het
verwezenlijken van een zonnedak.
Dat koppelen we aan educatie over
duurzaamheid en communicatie over de
verduurzaming van de school.

Vergoeding en voorwaarden
Vergoeding door Zowiezon
• De kosten van het projectmanagement komen

Educatie en communicatie

voor 100% voor rekening van Zowiezon.

We spreken af dat de school de educatie-activiteiten

Voorfinanciering door de school is niet nodig.

van Zowiezon inzet en over het zonnedak

Meerwerk dat niet vooraf is afgesproken, komt op

communiceert met de ouders, de pers en de

conto van de school.

omgeving van de school. En meewerkt aan een

• De volgende activiteiten liggen bij de school: btw-

evaluatie zodat we kunnen blijven verbeteren.

plicht, diefstalverzekering, financiering, coördinatie
met accountant. De afhandeling van de subsidie
onder SDE++ - die de projectmanager aanvraagt doet de school.
• Bij aanvraag door één schoolbestuur van
Zowiezon-projectmanagement voor 4 of meer
scholen ineens, behouden we ons het recht voor
deze aanvraag voor een deel van deze scholen toe
te kennen. Dit in verband met regionale spreiding
van de middelen van het fonds.

Voortraject via Schooldakrevolutie
Alleen scholen die het voortraject met
Schooldakrevolutie doorlopen, komen in aanmerking
voor kosteloos projectmanagement van Zowiezon.
Dit om kwaliteit van het voortraject te borgen.
Looptijd
Scholen kunnen meedoen van 26 maart 2021 tot
31 december 2021. Binnen die periode moeten de
zonnepanelen op het schooldak liggen.

Raambepalingen
• School is door Stichting

• School zal naar eerlijkheid en openheid

Schooldakrevolutie duidelijk en helder

toegang geven tot relevante gegevens

geïnformeerd over de aard en

van de school en medewerking verlenen

werkwijze van het initiatief, de inhoud

aan de projectmanagementpartij zodat

van de ontzorging bij technische

deze de opdracht kan volbrengen. De

realisatie, de educatieve en

school verleent de uitvoeringspartijen

communicatieve mogelijkheden.

desgewenst toegang tot de school.

• School erkent dat door de kosteloze

• School erkent dat kosten voor uitvoerende

aard van het initiatief, Eneco en SDR

werkzaamheden binnen het project niet

niet aansprakelijk gehouden kunnen

worden gedekt door de kosteloze

worden voor schade veroorzaakt door

Zowiezon-dienstverlening. Bijvoorbeeld

uitvoerende partijen. School blijft in

kosten voor dakconstructeurs, installateur

alle gevallen eindverantwoordelijk voor

van de zonnepanelen, elektriciën.

de selectie van uitvoerende partijen en
het afsluiten van contracten met deze

• School begrijpt dat, bij annulering of bij

partijen binnen het initiatief met de

ongedefinieerd uitstel, onder voorziene

daaruit voortkomende afspraken en

omstandigheden de school zelf de project

aansprakelijkheden.

management kosten zal dragen.

• School onderkent dat als onderdeel van
de kosteloze projectrealisatie, zij zoveel
mogelijk medewerking verleent aan de
invulling van de educatie- en
communicatietools vanuit Zowiezon op
school.
• School zal geen communicatie-uitingen
binnen dit project doen vóórdat de
officiële bekendmaking is gedaan. School
stuurt ook de leveranciers hierop aan.
• School verleent medewerking aan een
online evaluatie zodat we de
dienstverlening kunnen blijven
verbeteren.
• Op Zowiezon projectmanagement
activiteiten zijn de Algemene
Voorwaarden van Schooldakrevolutie
van toepassing.

Met het projectmanagment vanuit
Zowiezon ontzorgen we scholen bij het
realiseren van zonnepanelen op het dak
De volgende activiteiten dienen daarvoor als richtlijn
Activiteitenlijst binnen de scope van projectmanagement vanuit Zowiezon
Kleinverbruik

Grootverbruik

Richtlijn activiteiten

•

•

De Zowiezon-projectmanager stelt het projectplan op.

•

•

De projectmanager coördineert de draagkrachtberekening van het schooldak: de projectmanager begeleidt de juiste partij, verzamelt input,
is vraagbaak en beoordeelt de output.

•

•

De projectmanager coördineert de controle van de dakbedekking en van het toegepaste isolatiemateriaal. Daarbij begeleidt de
projectmanager de juiste partij en beoordeelt eveneens de output.

•

•

De projectmanager stemt af met de gemeente. Ook heeft de projectmanager contact met de verzekeraar voor het opvragen van specifieke
voorwaarden voor opstal- en brandverzekering

•

•

De Zowiezon-projectmanager voert regulier overleg met de school en met derde partijen.

•

•

De controle op de uiteindelijke capaciteit van de energieaansluiting in de meterkast regelt de projectmanager.
De projectmanager initieert de activiteiten voor de benodigde netverzwaring. De school of het schoolbestuur handelt dit verder af.

•

De omzetting van het elektriciteitscontract naar leveren en terugleveren coördineert de projectmanager.

•

Ook stemt de projectmanager de capaciteitscontrole en de transportindicatie af met de netbeheerder.

Projectmanagement van Zowiezon
Kleinverbruik

Grootverbruik

Richtlijn activiteiten

•

•

De Zowiezon-projectmanager vraagt offertes op, stemt die af met de school en coördineert de beoordeling ervan bij onderhandse aanbesteding. Bij een
Europese aanbesteding draagt de projectmanager partijen aan die deze uitvoeren. De projectmanager blijft betrokken bij het aanbestedingsproces,
maar voert dit niet uit.
Activiteiten die de projectmanager zelf uitvoert:
• De Zowiezon-projectmanager regelt de gedetailleerde input op schoolniveau die de aanbestedingspartij nodig heeft voor de processtappen, en
eventueel heeft de projectmanager zitting in de beoordelingscommissie;
• Na de gunning neemt de projectmanager de coördinatie op zich met de gekozen uitvoerende partij.

•

•

De projectmanager stemt de werkplanning en de coördinatie daarvan af met leverancier van de zonnepanelen. Ook voert de Zowiezon-projectmanager
voortgangscontroles uit tijdens de uitvoering.

•

•

De projectmanager van Zowiezon regelt de afstemming met de gemeente en met de verzekeraar op basis van het definitief legplan van de panelen. Dit
gebeurt eventueel in samenwerking met de installateur van de zonnepanelen.

•

•

De verzekeraar kan een zogenoemde onafhankelijke scope 12-inspectie eisen (evt. aangevuld met thermografische analyse) om zeker te zijn van de
technische kwaliteit van de installatie. Is dit het geval, dan coördineert de Zowiezon-projectmanager dit, eventueel aangevuld met thermische analyse.

•

•

Bij de plaatsing en tijdens de oplevering van de installatie geeft de projectmanager begeleiding.

•

•

De Zowiezon-projectmanager voert regulier overleg met de school en met derde partijen, zoals accountants, netbeheerders en schadeverzekeraars.

•
•

De coördinatie van het aanmelden bij Energieleveren.nl.
•

Bij oplevering controleert de projectmanager het opleverdossier, oftewel de stukken die installateur en de leverancier van de zonnepanelen hebben
aangeleverd, en overhandigt dit dossier aan de school.

•

De Zowiezon-projectmanager regelt de aanvraag en de coördinatie van de bruto-productiemeter. Kiest de school hiervoor, dan valt hieronder eveneens
de begeleiding naar ander meetbedrijf als dat kosten bespaart voor de school.

•

De projectmanager organiseert de aanmelding bij CertiQ, de instantie die stroomcertificeringen uitgeeft

•

De Zowiezon-projectmanager controleert de succesvolle aanmelding bij RVO en controleert de uitkering van de SDE-subsidie.

•

Ook voor aanvullende afstemmingsmomenten met de school is de projectmanager altijd beschikbaar.
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