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Titel 

DGGF20171030 Zonne Energie in Nigeria 

 

Exporteur 

Independent Energy B.V., Haarlem 

 

Land 

Nigeria 

 

Sector 

Energy (Elektriciteit) 

 

Bedrag 

Maximum schadevergoeding: EUR 130.094,12 

 

Periode  

Fabricatieperiode: 3 

Kredietduur: 36 

 

Betrokken partijen 

Debiteur: Sosai Renewable Energy Company, Kaduna, Nigeria 
 

Ontwikkelingsimpact 

Het scheppen van werkgelegenheid:  

De verwachting is dat met onderhavige transactie de directe werkgelegenheid zal groeien met 3 

FTE waarvan 2 vrouwen. Tevens zal dit indirecte werkgelegenheid met zich meebrengen.  

 

Vergroten van de productiekracht: 

Door onderhavige transactie zal de omzet en de winst toenemen. Sosai verwacht over de 
komende jaren een omzetstijging van 20%. Dit zal ook leiden tot versterking van de 

productiekracht in de keten door aanvullende handel. Tevens is dit een transactie die na 

positieve resultaten vervolg zal krijgen. 

De financiering via het DGGF zorgt er voor dat potentiële kopers in termijnen kunnen betalen. 

Dit zorgt ervoor dat de Izzy’s ook beschikbaar komen voor kopers die het eerder niet konden 

betalen. 

De aanschaf van duurzame energie-systemen is relatief duur en kennen een hoge 

investeringsdrempel. Met de mogelijkheid in termijnen te betalen wordt deze drempel fors 

verlaagd 

 

De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie: 

Medewerkers van Sosai worden in Nederland getraind in de installatie (programmeren) en het 

onderhoud van de systemen. Middels een train de trainer programma wordt duurzaamheid van 
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deze kennis geborgd. Waar nodig zal de training herhaald worden, het is in het belang van 

exporteur dat de kennis op een goed niveau bij Sosai aanwezig is. Ook het salesteam in Nigeria 

zal getraind worden in het gebruik van de systemen zodat zij deze kennis kunnen doorzetten 

naar de eindgebruiker. 

 

Milieutoets 

Onderhavige transactie is als een E-project gekwalificeerd. De transactie is aanvaardbaar 

bevonden.  

 

Korte omschrijving 

 

Plug-and-play-off-zonnestelsel inclusief laders, omvormers, PV-panelen en batterijen.  

 

 

 
 

 

 

 


