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Bijlagen: 

Figuur 1: Diagrammen kostenstructuur offshore wind 

 

De cijfers in bovenstaande diagrammen zijn gebaseerd op kostenstructuren van parken in het 

Verenigd Koninkrijk in 2009. Ontwikkelingskosten worden meestal tot de kapitaalkost gerekend en 

operationele kosten apart. Dit om aan te geven dat operationele kosten bekostigd worden door de 

operationele opbrengsten en de overige kosten op voorhand gefinancierd moeten worden. 

Bron basisgegevens: Ernst & Young (2009); European Wind Energy Association (2009c) 

Figuur 2: Uiteindelijke contractstructuur offshore project

 
Bron: Green Giraffe Energy Bankers (2012b) 
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Tabel 3: Framework risicobeheer van een offshore windpark 

 I: Contracteren II: Due diligence III: Kwantificeren IV: 
Sensitiviteitsanalys
e 

Technologisch 
risico 

 Garanties  
leveranciers 

 Recourse op 
activa 
leveranciers 

 Technische due 
diligence 

 Technical cash 
sweep 

 Seriedefect 

Constructierisico  Afname- en  
constructie-
contracten 

 Financiële due 
diligence 

 Legale due  
diligence 

 Contingent 
facility 

 Tijdsbuffer voor 
afbetaling lening 

 Effect lange 
vertragingen 

 Slechte 
weersomstandigh
eden 

Operationeel 
risico 

 Onderhoudscont
racten met zware 
boetes bij  
onbeschikbaar 

 Garanties 

 Clausules voor 
nieuw contract 

 

 High-level  
analyse  
identiteit  
partners 

 Legale due  
diligence 

 Windstudie P90 

 Garantie linken 
aan DSCR 

 Reserve 
maintenance  
account 

 Revenue tail 

 Cash sweep 
(upside/ 
downside) 

 Windstudie P95, 
P99 

 Effect wegvallen 
cruciale  
onderdelen 

Structureel risico  Interface mgt. 

 ‘Direct 
agreement’-
clausule 

 FIDIC -
contractstandaar
den 

 Verzekeringen 

 Planning  
nakijken  
(budget + 
 timing) 

 Legale due  
diligence  
(contracten) 

 

 Maximum  
D/E-ratio 

 Cash sweep 
(beschermt SE 
tegen AH) 

 Faillissement 
partner 

 Contractbreuk 

Politiek risico  PPA  Legale due  
diligence  
(stabiliteit steun) 

 Termijn lening 
aangepast aan 
PPA 

 Effect wegvallen 
overheidsinitiatiev
en 

Bron: eigen samenstelling 

 


