
O&M DIENSTEN



Het hoofd kantoor is gevestigd in Rotterdam, Uper Energy 
BV beheert en levert onderhoudsdiensten (O&M) voor 
zone-energie installaties. Het bedrijf beheert een 
snelgroeiende portfeuille van meer dan 180 MW in vijf 
Europese landen.

Uper Energy BV is een zuster-onderneming van ontwik-
kelaar & EPC, Unisun Energy BV dat onderdeel is van de 
Alternus Energy Group (AEG). AEG is een internationale 
verticaal geïntegreerde onafhankelijke energieprodu-
cent (IPP). 

Uper Energy BV beheert een gevarieerde portfolio van op 
dak en op grond - gemonteerde zonne-installaties. Alle 
zonne-installaties worden intern in realtime gemonitord 
om optimale prestaties te waarborgen en het rendement 
op de investering van de klant te maximaliseren.  
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Uper Energy BV biedt een breed scala aan diensten 
om aan de behoeften van de klant te voldoen. Ons 
ervaren team kan samen met u het meest geschikte 
pakket voor uw eigendom (installatie)  bepalen. 
Zodra onze diensten zijn ingeschakeld, biedt ons 
team transparante en uitgebreide rapportage om 
de klanttevredenheid te garanderen. Ons ervaren 
team kan risico's in een vroeg stadium detecteren 
en tegenmaatregelen nemen om downtime te 
verminderen en omzetverlies te voorkomen.

Uper Energy BV heeft raamovereenkomsten met 
dienstverleners waardoor we schaalvoordelen 
kunnen benutten en concurrerende prijzen voor 
onze klanten kunnen realiseren. 

Diensten Service packages
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ENTERPRISE

Realtime prestatiebewaking 
Foutdetectie & diagnose 
Interface netbeheerder
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PROFESSIONAL
Jaarlijkse fysieke inspectie 
van het gehele systeem 
Preventief onderhoud 

PREMIUM PREMIUM PLUS
Periodieke rapportages 
Correctief onderhoud en 
optimalisatie
Beheer van reservedelen en 
garantie claims

Jaarlijkse infrarood 
thermische inspectie
Vegetatief beheer en 
onderhoud
Schoonmaakdiensten

Prestatieverhouding 
garanties

Uper Energy beheert dit zonnepark sinds 2021. Vanwege het veelvuldige gebruik van de site, zoals openbare toegang, 
schapenweiden en de aanwezigheid van beschermde soorten, werkt Uper Energy samen met Zonnepark Nazorg Limburg 
om ervoor te zorgen dat het project veilig werkt voor alle belanghebbenden en onderhoudsprocedures zijn zorgvuldig 
uitgevoerd om optimale prestaties van het zonnepark te garanderen. We bevelen ze graag aan als O&M – provider.

Lex Rijfkogel, Projectleider, Bodemzorg Limburg
 Abdissenbosch solar park, 12 MWp



Neem vandaag nog contact op met ons 
team om te zien welke opties voor u bes-
chikbaar zijn. We maken graag een gede-
tailleerd serviceplan en een offerte voor 
uw zonne-energie installatie. 

E: info@uper-energy.eu
P: +31 85 0449 500 
W: www.uper-energy.eu

Uper Energy BV
Westblaak 35
3012 KD Rotterdam
Netherlands


