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EXPERT AAN HET WOORD

Hans, Suntech Energy is gespecialiseerd in zonne-
panelen, maar ook in isolatie. Gaan die twee hand in 
hand samen? 
Wanneer we het hebben over verduurzaming van 
je woning, gaan die twee inderdaad heel goed  
samen. Door je woning goed te isoleren zal het 
gasverbruik behoorlijk dalen. Zeker met de  
huidige gasprijzen zal dat een enorm verschil 
maken op je gasrekening. Ook de aanschaf van 
zonnepanelen brengen een enorme reductie op 
de energierekening. Zeker als er voor gekozen 
wordt om apparaten zoals fornuis en c.v- ketel 
te vervangen voor de elektronische of hybride  
varianten.

Hoe haal je nou het meeste rendement uit je 
zonnepanelen? 
Allereerst door met een betrouwbare installateur 
in zee te gaan. Daarnaast zijn er nogal wat ver-
schillende soorten omvormers en zonne panelen. 
Zorg dat je een goed advies krijgt waarbij er ook 
wordt gekeken naar je eigen (toekomst) wensen.  
Denk bijvoorbeeld aan elektrisch koken of een 
elektrische auto. Qua rendement haal je het 
meest uit zonnepanelen bij een parallel ge-
schakeld systeem. Wanneer er één zonnepaneel 
wat minder presteert (door bijvoorbeeld scha-
duw), heeft de rest van het systeem daar geen 
last van. Die zonnepanelen blijven dus optimaal  
presteren. De aanschafprijs voor een parallel ge-
schakeld systeem ligt wel wat hoger (vanwege de 
apparatuur) echter op de langere termijn haal je 
dat er zeker weer uit door de hogere opbrengst.

Eerst investeren, dan pas rendement. Wat adviseer 
je mensen die niet goed weten waar ze moeten be-
ginnen als het om de financiering gaat? 
Zonnepanelen zijn best een investering. Echter, 
de terugverdientijd van een systeem ligt tegen-
woordig rond de 5-7 jaar. De terugverdientijden  
van de verschillende soorten isolatie liggen  
tussen de 5-8 jaar (vloerisolatie) en 3-5 jaar 
(spouwmuurisolatie). Veel gemeenten werken 
met duurzaamheidsleningen om energiebe-
sparende voorzieningen te stimuleren. Dit zijn 
leningen tegen zeer lage rentetarieven. Met de 
lage hypotheekrentes kan het tegenwoordig ook 
interessant zijn om je hypotheek te verhogen  
wanneer dit een mogelijkheid is. Zo kun je  
starten met verduurzamen én besparen zonder 
eigen geld daarvoor vrij te maken.

Oké, ik ben om en zou wel meer willen weten over 
duurzaam energie opwekken en wat Suntech Energy 
voor mij zou kunnen betekenen. Hoe gaan jullie te 
werk? 
Wij sturen een adviseur bij je langs om de situatie 
te beoordelen. Deze adviseur is gespecialiseerd 
in isolatie en/of zonnepanelen. Wij geven altijd 
een transparant en persoonlijk advies, geba-
seerd op  wat het best past bij jouw persoonlijke  
situatie. Voor iedere woning en situatie kan een 
ander advies gelden. Na dit adviesgesprek zal 
onze adviseur dit uitwerken in een vrijblijvend 
voorstel. Bij akkoord op dit voorstel, plannen 
wij zo vlot mogelijk een dag waarop we de werk-
zaamheden komen uitvoeren. We schakelen snel 
en zorgen er zo voor dat het besparen snel kan 
beginnen. Wij streven iedere dag naar 100% 
klanttevredenheid, ook na oplevering!
Wij zijn Suntech Energy: Gedreven tot perfectie.

Hans Oosterhagen 
Flink besparen op energiekosten en werken aan een duurzame toe-
komst, voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties. Zonne-
panelen staan hiervoor garant en zijn helemaal van nu. Maar hoe 
haal je nu maximaal rendement uit je zonnepanelen? Hans Ooster-
hagen van Suntech Energy uit Veenendaal legt uit hoe. 
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