
                    
 

Persbericht: 
 
Triple Solar haalt € 1,2 miljoen op 
 
Dankzij een financiering van PDENH, DOEN Participaties, Enfuro Ventures en de Rabobank heeft 
Triple Solar 1.200.000 euro aan werkkapitaal opgehaald. Triple Solar is een snelgroeiende scale-up 
in de energietransitie. Het bedrijf ontwikkelt warmtepompsystemen met PVT-panelen als 
energiebron. 
 
Triple Solar gebruikt het kapitaal voor het opschalen van hun activiteiten in grootschalige 
nieuwbouwprojecten in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Het Triple Solar®-systeem is een zuinig alternatief voor warmtepompen die gebruikmaken van een 
dure bodembron of lawaaiige buitenunits. Met haar innovatieve warmtepompsystemen levert Triple 
Solar een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Het Amsterdamse bedrijf past dit systeem toe 
in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.  
 
Cees Mager, CEO bij Triple Solar: “Deze werkkapitaalfinanciering maakt het mogelijk de ingezette 
groei uit te bouwen. Stilstand is achteruitgang. Er moeten nog miljoenen huizen verduurzaamd 
worden in de komende 30 jaar en daarom is groeikapitaal voor innovatieve bedrijven essentieel”. 
 
Anthony Viellevoije, Investment Director bij PDENH: “We zijn enorm trots op Triple Solars succes en 
hebben het volste vertrouwen in het team en het innovatieve systeem dat zich inmiddels duidelijk 
bewezen heeft. We leveren dan ook graag een bijdrage aan deze financiering. De ‘verder zonder gas- 
oplossing’ die Triple Solar biedt, past naadloos in onze duurzame ambitie”. 
 
Merijn ten Thije, Investment Manager bij DOEN Participaties: 
“DOEN Participaties financiert duurzame start-ups en scale-ups die impact maken met  CO2-reductie. 
Aandachtspunt voor DOEN is dat de energietransitie voor iedereen toegankelijk is. Omdat de 
producten van Triple Solar ook geschikt zijn voor particulieren en huurders van woningcorporaties 
past Triple Solar heel goed bij onze ambities.” 
 

Erik Schut, medeoprichter van Enfuro Ventures: “Het Triple Solar-team heeft de afgelopen jaren 
fantastisch werk gedaan. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld van een innovatieve start-up tot een 
succesvolle scale-up die een belangrijke bedrage levert aan de energietransitie. We zijn trots dat we 
deze bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van de groei van Triple Solar”. 
 
Pieter Mullink, Accountmanager Rabobank Amsterdam:  “Triple Solar is een innovatieve ontwikkelaar 
van energiesystemen waarmee ze woningen van warmte, warm water en elektriciteit voorzien zodat 
ze geheel van het gas kunnen. Ze onderscheiden zich met hun techniek en ervaring. Rabobank is al 
lang partner van Triple Solar en trots dat we ze kunnen ondersteunen in hun belangrijke werk en 
snelle groei“. 
 
Over Triple Solar 
De missie van Triple Solar is maximale impact bereiken in het verminderen van de CO2-uitstoot bij 
het verwarmen van woningen. Daarnaast wil Triple Solar het energetisch verduurzamen van huizen 
bereikbaar maken voor een breed publiek. 



                     

Dit vertaalt zich in het ontwikkelen van slimme oplossingen op het gebied van duurzame energie. De 
eis die hierbij wordt gesteld, is dat de producten duurzaam worden geproduceerd, volledig 
recyclebaar zijn en geen milieu-impact hebben in de productie en in het gebruik.  
Onze producten worden in Nederland geproduceerd en de gebruikte componenten worden binnen 
Europa gemaakt. 
 
Over Enfuro Ventures 
Enfuro Ventures investeert in start-ups die zich richten op de energietransitie. Enfuro is opgericht 
door de succesvolle ondernemers Erik Schut en Ruud Rijbroek. Zij geloven sterk in ondernemende, 
daadkrachtige teams, in innovatie en in positieve verandering. 
 
Over PDENH 
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds voor gevestigde 
en startende bedrijven en projecten die zich richten op energietransitie, duurzame mobiliteit en 
circulaire economie. Bedrijven die zo bijdragen aan de duurzame economie in Noord-Holland. Het 
fonds is opgericht en gefinancierd door de Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door KplusV 
en StartGreen Capital. 
 
Over DOEN Participaties 
DOEN Participaties heeft de ambitie om de wereld duurzamer en socialer te maken door startende 
ondernemingen met die missie te ondersteunen. Impact staat centraal bij alle investeringen. De 
afgelopen 25 jaar is DOEN Participaties uitgegroeid tot de grootste impactinvesteerder voor 
duurzame en sociale startups in Nederland. DOEN Participaties is volledig eigendom van en wordt 
gemanaged door Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij. Voor meer informatie, zie  
www.doenparticipaties.nl  
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