KLANTCASE
ONESOLAR
‘Snelle installatie voorkomt
te hoge montagekosten’
OneSolar en zusterbedrijf Agreco huren grote dakoppervlakten in de agrarische en commerciële sector voor de
opwekking van zonne-energie. Ze plaatsen zonne-energiesystemen en zorgen 20 jaar lang voor de exploitatie daarvan.
"Daarom selecteren we de beste zonnepanelen. En de beste
bevestigingssystemen. Die we vonden bij Esdec", aldus Ton
Kroef, operationeel manager bij OneSolar.
Het potentieel aan daken voor zonneenergie in Nederland is groot. Zeker in de
agrarische en logistieke sector liggen er
heel wat vierkante meters te wachten in
de zon. OneSolar en Agreco zijn geïnteresseerd in deze bedrijfsoppervlakten en
huren daken en plaatsen er zonnepanelen op. "De dak-eigenaar verduurzaamt
zonder te investeren, zonder risico en
zonder keuzestress. Wij doen al het werk.
We doen op jaarbasis heel veel projecten
en kennen door onze ervaring de risico's,
waardoor we de goede keuzes kunnen
maken. De verhuurder verdient direct
zonder eerst terugverdientijd uit te moeten zitten. Werkkapitaal blijft zo beschikbaar voor de kernactiviteiten van de klant.
En hij krijgt een duurzaam imago op de
koop toe", aldus Kroef. "Zonder investering
kunnen onze klanten toch maatschappelijk
verantwoord gaan ondernemen."
Agreco ging in 2015 letterlijk de boer op
om het bedrijfsmodel te promoten. Agrarische bedrijven, vooral in de varkens- en

‘INSTALLATEURS WERKEN
GRAAG MET DE MONTAGESYSTEMEN VAN ESDEC. ZE
ZIJN SNEL EN EENVOUDIG
TE BEVESTIGEN.’
pluimveehouderij, hebben grote schuren
op het erf staan die zeer geschikt zijn om
te 'beleggen' met zonnepanelen. Tegenover het gebruik van het dak staan huurinkomsten, een groen(er) imago en ook
nog eens asbestverwijdering. "Het enige
dat de boer ons betaalt, is de energierekening, die gelijk staat aan het bedrag
dat hij nu ook betaalt", vult Kroef aan.
Na het succes van Agreco werd onder de
naam OneSolar ook de markt buiten de
agrarische sector verkend en betreden.

50.000 M2 ZONNEPANELEN
In oktober rondde Agreco zijn
grootste project tot nu toe af:

Het assortiment van Esdec
omvat bevestigingssystemen
voor platte en schuine daken.

In het zonnetje in de Noordoostpolder: 50.000 m2 zonnepanelen, goed voor 6 GigaWh/jaar.

een zonnepanelensysteem op 50.000 m2
dakoppervlakte bij Groenvries BV in Rutten
in de Noordoostpolder; goed voor jaarlijks
6 GigaWh/jaar energieopbrengst. "We hebben
rond de 25.000 zonnepanelen geplaatst.
Van hoge kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de
montagesystemen. Het is voor ons een vereiste dat de installateurs graag werken met
de systemen van Esdec. De montagesystemen zijn betrouwbaar, snel te installeren
en voorspelbaar. En dat is prettig voor het
bouwteam en goed voor ons."

TOTALE ONTZORGING
Een grote plus is ook het assortiment van
Esdec. Voor elk daktype is een speciaal
bevestigingssysteem: voor platte daken,
hellende daken en daken met staalconstructies. De kracht van het ontwerp voor
de verschillende daken zit 'm in de continue
innovatie en de snelle montage. "Onze
klanten, bij wie wij zonnepanelen hebben
geïnstalleerd, hebben geen omkijken meer
naar die panelen. Datzelfde geldt voor ons
voor de bevestigingssystemen. De kwaliteit

‘ONS GROOTSTE PROJECT:
25.000 ZONNEPANELEN
OP 60.000 M2 DAK.’
is goed en heeft zich bewezen. Daarmee
worden wij ontzorgd, eigenlijk zoals ook wij
onze klanten ontzorgen. We hebben nog
nooit meegemaakt dat er iets mis was met
de bevestigingsprofielen", vertelt Kroef.
Het doel van OneSolar en Agreco is het
komende jaar 400.000 tot 500.000 zonnepanelen te plaatsen. Daarvoor hebben zij
ongeveer 100 hectare dak nodig. En een
indrukwekkende hoeveelheid bevestigingsprofielen. Kroef: "We gaan hard groeien en
veel verduurzamen. Het is bijzonder om
dat juist te doen met een mooi product
als zonne-panelen. Heel mooi om te
ondernemen op een maatschappelijk
verantwoorde manier."

Meer weten over onze montagesystemen?
Neem contact op met één van onze experts.
T +31 850 70 20 00
info@esdec.com
www.esdec.com

Londenstraat 16
7418 EE Deventer

Het ontwerp van het bevestigingssysteem is eenvoudig en
maakt snelle montage mogelijk.

