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SunShare.com - “Zet je buren in het Zonnetje!” 

Je woont in een appartementencomplex of in een woning waar de zon moeilijk bij komt. Maar JIJ hebt als buur op jouw 
balkon veel zon. Die kan je nu delen! 

Met SunShare deel je deze zon en warmte met jouw buren die de zon niet krijgen op locaties waar ze dit graag zouden willen, 

dmv flexibele zonnepanelen. Die ook nog eens voor jou of je VVE duurzaam zijn en energie opwekken. Deze flexibele schermen 
zijn: brandwerend, warmte delend, en vooral zon doorlatend en delend.

De zonnepanelen, lichtere en draaibare versies die sturend (handmatig of digitaal) een draai kunnen geven aan de schermen 
naar de juiste richting van locatie om warmte (de zon) te kunnen delen met je buren of op afstand. Een keuze uit 

verschillende zonfilters, zodat het reflecterende licht niet verblindend wordt. Via een app kunnen abonnees zelf de panelen 
sturen wanneer men wil, ook al is de ‘zon-deler’ niet thuis. 

De VVE kan op een heel huis/pand/appt, via deze panelen de zon / energie inwinnen (duurzaam) en via de schermen de 
warmte en directe zon delen met de buren of locatie die bereikt kan worden in de buurt.

Geen spiegel effect, geen brandgevaar, te allen tijde bereikbaar om automatische schermen aan te passen (digitaal). 

Verdienmodel ‘SunShare-abonnees’: €10 euro per maand.  

Het sociale aspect hieraan: meer contact met je buren en het delen van warmte en (zon)licht brengt mensen dichter bij elkaar.
Duurzaamheid, en mindere energiekosten voor particulieren, VVE’s, kantoren, etc. 
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Samenwerkende Partners (opties): 

GOOSH B.V. 
De bedrijven die hierin kunnen samenwerken zijn: Goosh B.V. Founder van o.a. Livetours app: 
Peter van der Laan – Operations, Finance en Uitwerking. 
Sander Epema – Business Development en Marketing. 

Engie / Enpuls
Beide bedrijven kijken naar een duurzame toekomst, ziet kansen en helpt lokale energieambities waar te maken. 
Ontwikkelaars, fabrikanten en distributeurs van duurzame zonnepanelen. 

UT Twente 
Ontwikkelen en designen van flexibelere en lichtere zonnepanelen die makkelijk (zelf) kunnen worden geïnstalleerd en 
aangesloten. 

Mobiquity
Ontwikkelen van passende apps en technologie geschikt voor SunShare. 

Amterdam Economic Board, Rabobank, TechConnect kunnen dit project geweldig (financieel en commercieel) 
aanjagen om het in Amsterdam te laten debuteren, om dit vervolgens landelijk en wereldwijd uit te rollen. 

(NB: Dit idee is inmiddels vastgelegd bij CC Proof) 


