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Wij zijn de makers, de leggers, de bouwers !



Wie zijn wij?

 Schaijk, Noord-Brabant

 140+ medewerkers

 Sinds 2011, één van de eersten op het dak!

 Alles onder één dak

 25 eigen teams dagelijks onderweg

 Zelf opgeleid, gecertificeerd personeel

 20.000 klanten sinds 2011

 Uitsluitend TIER 1 - merken



2013

2014 2016

2015 2017

2018

2019

2012

2011

 Twan Geurts van 
Kessel, oprichter en 
eigenaar van Solar 
Concept, start vanuit 
schuur bij ouders.

 Solar Concept legt 
1e systeem op dak 
na oprichting.

2020

 Verhuizing nieuwe pand 
in Schaijk 3.500 m2.

 3e snelstgroeiende 
bedrijf van Nederland.

 Uitbreiding nieuwe 
locatie in Delfgauw.

 Solar Concept breidt 
uit met nieuwe 
locaties in Heerlen + 
Nederweert.

 Werkgebied beslaat 
heel Noord-Brabant en 
deel van Gelderland.

2021

2022

 Uitbreiding
nieuwe locatie 
in Breda.

 Verwelkomt 
10.000e

servicecontract.

 Officieel erkend 
GoodWe, SolarEdge en 
Enphase service-
partner.

 100.000e zonnepaneel 
wordt gelegd.

 Verhuizing nieuw 
pand in Schaijk 
1.000m2.

 SC verwelkomt 
8.000e klant.

 2e montageteam 
is een feit!

 1e zeecontainer 
wordt besteld. 

Onze mijlpalen.



 Jaarlijks 8.000 woningen zakelijk + residentieel

 200.000 zonnepanelen sinds 2011

 140+ medewerkers

 Actief in 143 gemeenten

Solar Concept in cijfers.



Officieel partner van.



Distributie.



Actieve markten.

Residentieel 

 Woningcorporaties

 Nieuwbouwprojecten

 Collectieven 

 Particulieren

Zakelijk

 SDE + + (tot 5.000 panelen)

 MKB



Service + exploitatie.

Solar concept = 100% eigenaar van service + exploitatie door: 

 Directe communicatie tussen bewoner + Solar Concept service

 24/7 monitoring met gloednieuwe 4G-oplossing

 Proactieve controle van alle zonnepaneelsystemen

 Diverse servicepakketten mogelijk o.b.v. wens

 25 eigen opgeleide teams dagelijks onderweg

 Lokaal + dichtbij = snel geholpen!



Altijd voor de

www.solarconcept.nl
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