
Naast zonnepanelen kun je bij Be 
Solar terecht voor warmtepompen. 
“We zijn wel de enige leverancier 
met winkels,” vertelt Bos. “Je kunt 
hier spontaan binnenlopen om eens 
te kijken wat er verkrijgbaar is en je 
te laten informeren. Er staat altijd een 
lekker kopje koffie of thee met een 
koekje voor je klaar. Wil je uitgebrei
dere informatie en een offerte dan is 
het handig om telefonisch of via de 
site een afspraak te maken.”

“Veel mensen denken dat verduurza
men van hun woning niet voor hun 
is weggelegd of dat het heel duur is,” 
vertelt Bos, “met onze winkel in de 
buurt maken we het laagdrempelig 
om je eens te informeren. Voor bijna 
elk huis en elke portemonnee is er 

een oplossing. Vroeger duurde het 
een jaar of tien tot je zonnepanelen 
had terugverdiend, met de prijzen 
die nu zijn voorgesteld voor het ener
gieplafond, verdien je ze al in twee 
tot vier jaar terug. Zo wordt het voor 
een grotere groep interessant. Zon
nepanelen is iets dat je bijna altijd 
wel kunt plaatsen op je huis.”
De BeSolar Sore in Pijnacker is onder
deel van het bedrijf BeSolar met 
meerdere vestigingen in onze regio 
en een eigen team van installateurs. 
BeSolar richt zich vooral op particu
lieren die hun bestaande woning 
willen verduurzamen. “Zonnepane
len, omvormers, warmtepompen, 
warmtepompboilers, alles wordt 
geleverd door BeSolar, ook de instal
latie doet BeSolar zelf. In onze winkel 

bespreken we wat voor een woning 
haalbaar is en voor welk budget,” 
legt Bos uit. “Het loont dus altijd de 
moeite om eens binnen te lopen. Op 
dit moment leveren we naast zon
nepanelen ook lucht/lucht pompen, 
airco’s die ook kunnen verwarmen, 
en lucht/water pompen, de hybride 
warmtepomp. De wachttijd voor 
zonnepanelen is bij ons ongeveer 14 
weken, voor warmtepompen is het 
momenteel helaas een ander ver
haal, daarvoor zijn wij afhankelijk van 
onze leveranciers. Maar dat neemt 
niet weg, dat het verstandig kan zijn 
om je hierover alvast te informeren 
en een bestelling in gang te zetten.”
De interesse in verduurzamen neemt 
de laatste jaren in Nederland enorm 
toe, merkt ook Bos, de gascrisis heeft 
dit nog een extra boost gegeven. 
“Voor ons is het belangrijk dat we 
transparante informatie geven aan 
onze klanten. Dat ze weten wat voor 
hun het beste past. Daarnaast leg
gen we via informatiemails ook uit 
hoe ze dit met de energieleverancier 
moeten regelen, wat voor leningen 
ze aan zouden kunnen vragen en 
welke subsidiemogelijkheden er zijn. 
Als ze er zelf niet uitkomen, helpen 
we ze graag in de winkel verder.”
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Veel Pijnackernaren is het al opgevallen, aan de buitenkant 
van de Ackershof zetelt sinds begin dit jaar BeSolar. “Een 
zonnepanelenwinkel?” Denkt u misschien. Nou eigenlijk 
wel, alleen net iets anders. “Het is niet zo dat je hier met 
een zonnepaneel onder je arm naar buiten loopt,” vertelt 
verkoopadviseur verduurzaming Peter Bos, “De winkel is meer ter 
oriëntatie, die panelen brengen we thuis en installeren we ook.”

Verduurzamen is makkelijker dan u denkt

Ondernemer aan het woord!


