
Een wereldwijd toonaangevend zonne-
energiebedrijf dat zonnepanelen voor 
iedereen toegankelijk maakt.



Onze mensen
We hebben meer dan 200 mensen in ons team met zeer 
verschillende achtergronden, waaronder mensen uit de 
olie- en energiesector, milieugroeperingen, de bouw, het 
leger, de overheid, ontwikkelingshulporganisaties, de IT-
sector en zakenbanken, om er slechts enkele te noemen.

Investeerders
Solarcentury beschikt over een aantal strategische 
investeerders, waaronder VantagePoint Capital Partners, 
Zouk Capital LLP, Scottish Equity Partners en Groupo 
ECOS.

Een gezondheids- en 
veiligheidscultuur
Ons doel is het ontwikkelen van een positief 
gezondheids- en veiligheidsbeleid in het hele bedrijf, 
waarbij onze medewerkers, contractarbeiders en 
leveranciers zich betrokken voelen. Voor het behalen 
van een prestatieniveau voor gezondheid en veiligheid 
dat zich met de beste bedrijven in de sector kan meten, 
hebben we doelstellingen en managementplannen 
opgesteld ter preventie van letsel en ziekte en voor de 
voortdurende verbetering van onze prestaties.

Even kennismaken
Solarcentury bestaat niet zonder reden. We willen 
door een brede toepassing van zonne-energie een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan de strijd tegen 
klimaatverandering.

Opgericht in 1998, maakten we al vroeg onderdeel 
uit van de zonne-energiesector en hebben we de 
ontwikkeling van zonnepanelen tot aantrekkelijke 
investering meegemaakt. We hebben op meer 
verschillende locaties zonnepanelen geplaatst dan welk 
bedrijf in de sector dan ook, en hebben verschillende 
prijzen voor productinnovatie gewonnen.

Solarcentury heeft wereldwijd bijna 750 MWp aan 
zonne-energie geïnstalleerd en contracten voor beheer 
en onderhoud voor 315 MWp gesloten. Ons grootste 
project tot nu toe is 48 MWp in het Verenigd Koninkrijk. 
De jongste omzetcijfers bedroegen meer dan $220 
miljoen (2015/2016). We zijn schuldenvrij en beschikken 
over vrije liquide middelen van ongeveer $50 miljoen, 
waardoor we een sterke en betrouwbare aannemer zijn 
voor technische realisatie, aanbesteding en bouw.

We zijn ervan overtuigd dat zonne-energie een positieve 
bijdrage aan onze wereld kan leveren en dragen elk 
jaar 5% van onze nettowinst af aan de hulporganisatie 
SolarAid die we hebben opgericht voor het vervangen 
van alle kerosinelampen in Afrika in 2020.

Jeremy Leggett, 
oprichter, directeur

  
Frans van den 
Heuvel, CEO 
Solarcentury

Onze principes

Zorgen voor een 
duurzame positieve 
verandering
We zijn er voor positieve 
veranderingen in de 
energiewereld: economisch, 
sociaal en voor het milieu.

Laten bloeien van onze 
onderneming
We zorgen voor verandering 
door te werken aan een 
inspirerende en duurzame 
onderneming die in onze 
eigen mensen investeert, en 
in de mensen met wie we 
samenwerken.

Bedenken van goede 
ideeën, producten en 
diensten voor onze 
klanten
We zijn toonaangevend in 
verbeeldingskracht en innovatie 
om zonne-energie eenvoudiger 
en toegankelijker te maken.



• Begin werkzaamheden voor het 
Major Demonstration Programme 
voor zonnecellen in het VK
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98 Bedrijf wordt opgericht door Jeremy Leggett en 

ontvangt een eerste ronde investeringen

1999 • Eerste zonnestroomsysteem 
geïnstalleerd in onze demonstratie-
woning in het VK

2000

• Een van de grootste zonnestroom-
façades geïnstalleerd op het 

hoofdkwartier van het Royal Institute 
of British Architects’ in het VK

2002

2005
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• Voltooiing grootste 
verticale zonnepaneelsys-
teem van Europa, op het 

gebouw van CIS in VK

2006

• Productie van onze C21e-serie 
zonnedakpannen gaat van start, 
wint een aantal prijzen

• Start hulporganisatie SolarAid 
voor verlichting op het Afrikaanse 
platteland

200714
MWp

• 70 MWp gebouwd in één 
kwartaal 

• Ons eerste Keniaanse project 
ontworpen en verzonden 

• Ontwikkeling van onze eerste 
zonneparken in het VK

• Frans van den Heuvel 
benoemd tot CEO

• Installatie grootste zonnepark 
in Oost-Afrika voor 
Williamson Tea

• Voltooiing grootste 
zonnebrug ter wereld in 
Londen

• Installatie dakpanelen 
Toyota-gebouw in 
Nederland

• Bouw eerste systeem 
voor energiebedrijf in 
Panama

• Bouw grootste carport 
van Afrika in Nairobi

• Bouw grootste 
zonnepark in het VK (48 
MWp)

• Start van Sunstation – 
kosteneffectieve, in het 
gebouw geïntegreerde 
zonnepanelen

• 100e school uitgerust met 
gratis zonne-energiessysteem 

voor het programma 
Solar4Schools

• Winnaar aanbesteding voor het 
voorzien van 25 scholen van 
zonnesystemen voor gemeente Milaan

• Ontwikkeling en start proefvariant van 
C21e, winnaar verschillende prijzen 
voor productinnovatie

2010

2009
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MWp

• Meer dan 500 installaties 
in het VK

• Installatie onze eerste 
zonneparken in het VK

• 250e school uitgerust met 
gratis zonne-energiesysteem

2013

• 100 MW in zonneparken 
ontwikeld in het VK

• Bouw Waterfall Mall in 
Zuid-Afrika

• Bouw grootste zonesysteem op 
een dak in het VK voor Bentley 
Motors

• Verhuizing hoofdkantoor en 
presentatie nieuw merk

2015

22 
MWp

291
MWp

738
MWp

2014

• Start partnerschap met IKEA

• Partnerschap met JinkoSolar voor 
winnen van eerste veiling van 
zonne-energie in Mexico

• Bouw van vele zonneparken voor 
gemeentes in het VK

• Ontwerp en bouw van het 
grootste zonnepark in Nederland

• Winnaar iF DESIGN AWARD 2016 
voor Sunstation

• Winnaar beste technische 
aannemer in het VK

2016

2008

152
MWp

80
MWp

542
MWp 2012

0.8
MWp

• Dakpannen C21e 
geïnstalleerd in heel Europa

• Eerste installatie op grote 
schaal in DuitslandWat we doen

We werken samen met investeerders aan de ontwikkeling, de 
bouw en het beheer van zonneparken.

We werken met bedrijven aan de financiering en installatie van 
zonnepanelen op daken.

We werken met de detailhandel, energiebedrijven en 
woningbouwverenigingen aan programma’s voor het 
bevorderen van zonnepanelen bij de mensen thuis.

We streven ernaar zonne-energie toegankelijker en 
aantrekkelijker te maken; we ontwerpen en produceren 
bekroonde BIPV-producten (zonnepanelen die in het gebouw 
zijn geïntegreerd), we zijn een van de zeer weinige bedrijven 
die hybride systemen voor energiebedrijven hebben gebouwd, 
en we hebben de grootste zonnebrug ter wereld geïnstalleerd, 
die een treinstation van stroom voorziet.

Al onze klanten kunnen profiteren van onze ervaring op het 
gebied van technische kwaliteit, de hoogste opbrengsten en 
een breed scala aan toepassingen.

Onze onderneming is wereldwijd aanwezig en groeit 
voortdurend, met kantoren in Europa, Zuid-Amerika en Afrika.

Een selectie van onze klanten



Meer weten? 
www.solarcentury.com

Chili | Duitsland | Frankrijk | Ghana | Kenia | Mexico | Nederland | Panama | Zuid-Afrika | VK

www.solarcentury.com

Hoofdkantoor: Solarcentury, 50 Great Sutton Street, London EC1V 0DF, UK
T +44 (0)20 7549 1000        

Onze activiteiten 
wereldwijd
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