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Algemene informatie  

Een zonnepaneel kan niet zomaar even worden aangelegd. Er komt heel wat bij kijken om een goed werkend 

systeem aan te leggen. In dit informatieblad wordt in het kort uitgelegd wat de belangrijkste aspecten zijn bij het 

aanleggen van een systeem met zonnepanelen. In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat de belangrijkste 

aspecten zijn bij het kiezen van een zonnepaneel. Waar staan de termen voor op een datasheet en hoe kan je 

zonnepanelen met elkaar vergelijken. 

In het tweede hoofdstuk wordt dieper in gegaan op de verschillende soorten panelen, welke op dit ogenblik op 

de markt verkrijgbaar zijn en wat de verschillen zijn tussen de gebruikte technieken. 

Het derde hoofdstuk is gewijd aan omvormers. Hoe kan je zonnepanelen aansluiten op je eigen systeem en waar 

moet je allemaal op letten.  

Het laatste hoofdstuk is als extra en gaat dieper in op de werking van een zonnepaneel. Hier staat een wat meer 

technische beschrijving van de werking van zonnepanelen. Het is noodzakelijke kennis, maar dient slechts als 

achtergrondkennis.  
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Over S-Boats 

S-Boats staat voor Sustainable Boats, of duurzame schepen. Het bedrijf is opgericht om meer inzicht te creëren 

in het gebruik en de levensduur van diverse schepen met als doelstelling het verlagen van de impact, van de 

scheepsbouw en scheepvaart, op de omgeving. S-Boats kijkt naar de bouw, het gebruik en de recycling. We 

kijken niet alleen naar de impact op het milieu, maar ook naar de gebruikerskosten en willen deze graag zo laag 

mogelijk houden.  

S-Boats heeft meerdere expertises. Deze zijn in drie groepen te verdelen: 

1. Bewoonde schepen, hieronder vallen woonboten, varend erfgoed, charterschepen en andere water 

gerelateerde woningen. In deze groep kunt u kennis vinden op het gebied van verwarmen, elektra en 

isolatie. Ook kunnen wij u helpen met het maken van een bouw- of verbouwingsplan. Zowel op het 

gebied van planning als dat van materiaalgebruik, met als doelstelling de gebruikskosten te verlagen. 

Wij focussen ons op de lange termijn. Ons uitgangspunt is niet; wat is op het moment het goedkoopste, 

maar met welk product (of combinatie van producten) kan ik mijn wensen realiseren, waarbij de kosten 

(inclusief aanschaf) de komende 10 jaar voor u het meest voordelig uitkomen.  

2. Nieuwbouw, hieronder valt de nieuwbouw van schepen, zowel in de plezier- als in de beroepsvaart. In 

deze groep vindt u informatie op het gebied van materiaalgebruik én de impact van deze materialen op 

het milieu. Juist in deze groep ligt de focus op de lange termijn. Bij het selecteren van materialen, wordt 

op basis van het ontwerp en de gebruikerswensen (bezetting) het juiste materiaal geselecteerd, waarbij 

de hele cyclus van het materiaal wordt meegenomen. Van de winning en productie naar transport en 

verwerking tot en met de sloop en recycling. 

3. Onderzoek. S-Boats heeft als doelstelling voorop te lopen in de markt van de duurzame scheepsbouw. 

In samenwerking met kenniscentra en leveranciers doen we veel onderzoek naar de mogelijkheden van 

het inzetten van nieuwe systemen en materialen. Ook proberen we bestaande producten uit de 

woningbouw, die vaak meer voorop loopt op het gebied van duurzaamheid, in te zetten in de 

scheepsbouw. 

 

S-Boats kan daarnaast ook het projectmanagement van uw project ondersteunen of volledig overnemen. De 

oprichter van S-Boats heeft jaren als projectmanager in de scheepsbouw gewerkt, zowel in de commerciële als 

de pleziervaart en de luxe jachtbouw. 

 

Om uw projecten te realiseren, te adviseren of door te rekenen maakt S-Boats gebruik van een uitgebreid netwerk 

van kennisinstanties en leveranciers welke voorop lopen op hun vakgebied. Meer informatie kunt u vinden op de 

website: www.s-boats.nl  
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Waar te starten? 

Over zonnepanelen is een boel informatie te vinden, helaas staat er ook veel onzin tussen. Om een indruk te 

geven wordt hier kort uitgelegd hoe een zonnepaneel werkt en wat de verschillende betekenissen zijn in een 

datasheet en wat je er uit kan afleiden. Het belangrijkste om te realiseren is dat je niet zomaar panelen met elkaar 

kan vergelijken. In dit hoofdstuk komt er iets meer achtergrond informatie, zodat je enigszins in staat bent om 

een datasheet te lezen en een betere keuze te maken tussen diverse panelen. In het volgende hoofdstuk komen 

de verschillende soorten panelen aan bod. 

Vermogen, stroom en spanning 

Hoe zat het ook alweer? Om de werking van zonnepanelen beter te begrijpen is er een klein beetje kennis 

noodzakelijk van vermogen, stroom en spanning. Daarnaast is het ook van belang het verschil tussen serie- en 

parallelschakelingen te weten. 

P = U x I 

Vermogen = Spanning x Stroom, ook wel P = U x I 

Vermogen (P) heeft als eenheid Watt, vaak ook wel kW kiloWatt (=1000W) 

Spanning (U) heeft als eenheid Volt 

Stroom (I) heeft als eenheid Ampère  

Serie vs. parallel  

In de beide schakelingen is de verhouding tussen spanning en stroom verschillend, zie ook onderstaande 

tekeningen en tabel. Hierbij moet de aantekening gemaakt worden dat zonnepanelen allemaal gelijkstroom zijn, 

DC, dus en geen wisselspanning, AC, zoals in een doorsnee huis uit het stopcontact komt 

 

Zoals uit de tabel blijkt mag je bij een serieschakeling dus de spanning optellen en blijft de stroom gelijk. Bij een 

parallelschakeling is dit precies andersom. 

  

 Serie Parallel 

Spanning + = 

Stroom = + 



   

 6 of 15 

Infoblad zonnepanelen versie A01 

Wp vermogen 

Het Wp vermogen staat voor het vermogen wat een paneel kan leveren onder de standaard test condities (STC). 

Deze zijn als volgt opgebouwd: 

1. Temperatuur is 25 ℃ 

2. Straling is 1000 W/m2 

3. Air Mass is 1,5 

Voor de Temperatuur geldt, hoe warmer het zonnepaneel, hoe lager de opbrengst. Wanneer een paneel constant 

in de volle zon staat kan de temperatuur oplopen tot wel 70 ℃. Onder de dezelfde omstandigheden zal de 

opbrengst dan lager zijn dan de STC. Verderop in dit document wordt uitgelegd hoe dit komt. 

De straling is afhankelijk van de plek op aarde. Buiten de dampkring zal is de gemiddelde beschikbare straling 

ongeveer 1367 W/m2. Door de samenstelling van de atmosfeer, wolken, smog en andere oorzaken wordt deze 

waarde verminderd. In Nederland is de straling gedurende de zomermaanden ongeveer 980 W/m2. 

De Air Mass (AM) zegt iets over de 

hoek waaronder de zon op een 

bepaald oppervlakte instraalt. Bij 

AM = 1 staat de zon loodrecht 

boven de hemel. Bij AM = 1,5 

onder een hoek van 41,8°. Voor 

Nederland geld in de zomer (juni) 

een AM van 1,15 en in de winter 

(december) een AM van 4. Hoe 

hoger de AM, hoe lager de 

opbrengst. 

De STC condities zullen in Nederland dan ook zelden bereikt worden, maar kunnen bijvoorbeeld rond de evenaar 

makkelijk overtroffen worden. De STC is dus alleen maar een middel om panelen met elkaar te vergelijken. 

Nog een punt om op te letten; Het Wp Vermogen geldt voor een paneel, maar niet elk paneel heeft gelijke 

afmetingen. Wanneer je dus echt panelen met elkaar wilt vergelijken zal je moeten zorgen dat je per paneel het 

Wp vermogen wordt om gerekend naar 1m2.  

 

Rendement 

Het rendement geeft veel beter aan wat de prestaties zijn van een paneel. Het rendement geeft aan hoeveel van 

de beschikbare straling kan worden omgezet in energie. Even een rekenvoorbeeld: Een paneel van 1m x 1,64m 

heeft een Wp vermogen van 300Wp. Wat is het rendement? Onder STC komt er 1000 W/m2 binnen. Het paneel 
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heeft per m2 
.

 = 183 Wp/m2. Het rendement is dan  = 18.3%. Dit is ook het rendement dat op de 

datasheet zal staan. Op het gebied van prestaties zal het veel makkelijker vergelijken zijn, wanneer je kijkt naar 

het rendement.  

 

Vermogen Temperatuur coëfficiënt  

Dit is de laatste grote factor op de datasheet, welke van invloed is op de prestaties van een paneel. Dit heeft te 

maken met de factor temperatuur. Hoe warmer een paneel wordt, hoe lager het rendement wordt. Wanneer de 

zon vol op een paneel zal schijnen (stralen), wordt het paneel opgewarmd. Deze temperatuur kan wel oplopen 

tot 70 ℃ op een zonnige dag midden in de zomer. Voor een gemiddeld paneel zal het rendement afnemen met 

een factor van 0,30% per ℃. Ten opzichte van de STC zal dit paneel dus een afname hebben van (70-25) 45 ℃ * 

0.30%/℃ = 13.5 %.  

 

BY-pass diodes 

Een zonnepaneel is opgebouwd uit verschillende cellen, 

meest gebruikelijk zijn cellen van 12,5 cm x 12,5 cm. Een 

standaard paneel heeft vaak een oppervlakte van 6 x 10 

cellen. Wanneer er op 1 van deze cellen schaduw valt, 

zal het vermogen van deze cel dalen. Aangezien alle 

losse cellen even goed presteren als de slechtste cel, 

zullen alle andere cellen, waar geen schaduw op valt, ook 

in het vermogen dalen. Om dit op te lossen kan er 

gebruikt gemaakt worden van by-pass diodes. Een by-

pass diode schakelt een deel van de cellen uit (hij maakt als het ware een by-pass). In het voorbeeld zullen de 

rode cellen niet meetellen en de blauwe worden volledig benut. Tegenwoordig bestaan er ook zonnepanelen, 

welke alle cellen kunnen by-passen, zoals in het tweede voorbeeld. Dit laatste is echter nog maar net op de markt 

verkrijgbaar en dus nog erg prijzig. Zonder by-pass diodes zal het hele paneel rood worden en dus uitvallen. 
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Soorten Zonnepanelen 

Er zijn verschillende soorten technologieën voor zonnepanelen. In dit hoofdstuk worden kort de meest 

voorkomende beschreven. 

Monokristallijn silicium 

Ook wel bekend als de zwarte zonnepanelen. Met wat er op de markt verkrijgbaar is hebben 

deze panelen het hoogste rendement, tot wel 24%. De panelen worden gemaakt door 

vloeibaar silicium gecontroleerd af te laten koelen waardoor een zuiver kristal ontstaat, 

vandaar de naam mono-kristallijn. Het proces kost meer energie dan een polykristallijn 

paneel, waardoor de prijs ook hoger ligt. De cellen zijn egaal gekleurd, zwart tot paars. 

Polykristallijn silicium 

Lijkt op de bovenstaande panelen, maar het silicium is hier niet in een zuivere kristalvorm, 

waardoor er tijdens het afkoelen ongestructureerde smeltplekken in komen. Als je de cellen 

goed bekijkt kan je de verschillende kristallen ook zien. Doordat het niet zuiver is, is het 

rendement ook lager, tot ongeveer 19%. De kleur van de cellen is blauw / zwart. 

Amorf silicium 

Hierbij wordt de silicium verneveld op een drager, bijvoorbeeld glas, maar ook 

flexibele materialen. Doordat de silicium wordt verneveld is er geen 

kristalstructuur. Het rendement ligt ook aanzienlijk lager, tot ongeveer 10%. Het 

voordeel is wel dat het bij bewolkt weer beter functioneert. Ook is het 

productieproces een stuk goedkoper dan bij kristallijnpanelen. 

Copper Indium (Gallium) Selenide CIGS 

Hierbij wordt de selenide als een soort inkt op een folie geprint. Deze panelen zie je vaak 

terug bij architectonische doelen. De productiekosten zijn nog hoog, maar de verwachting 

is dat dit spoedig zal dalen en het rendement ligt rond de 15%. Deze panelen worden 

samen met Amorf ook wel dunne film genoemd en zijn strek in opmars. De kleur is 

matzwart. 

Toekomst 

In de toekomst kunnen we nog een aantal ontwikkelingen verwachten. Perovskiet is een veelbelovende techniek 

als alternatief voor silicium, de rendementen zijn in laboratoriumtesten al gelijk aan Polykristallijn panelen. Echter 

is men nog niet in staat om de giftige stoffen goed af te scheiden. Daarnaast bied nano-techniek in de toekomst 

een oplossing. De techniek is nu nog veel te duur, maar wordt in de ruimtevaart al volop toegepast. 
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In de onderstaande tabel worden de voor- en nadelen van de verschillende panelen nog eens weergegeven. 

Hierbij moet de opmerking geplaatst worden dat de ontwikkelingen op het ogenblik erg snel gaan en de gegevens 

dus al enigszins achterhaald kunnen zijn. Vooral op het gebied van de CIGS gaan de ontwikkelingen erg hard. 

 Mono Poly Amorf CIGS 

     

Rendement 15-24% 14-20 % 6-10 % 13-16 % 

Themisch Verlies bij hoge 

temperaturen 

Verlies bij hoge 

temperaturen 

Nihil nihil 

Zwak licht Lage opbrengst bij 

indirect of zwak 

licht 

Lage opbrengst bij 

indirect of zwak 

licht 

Weinig verlies Weinig verlies 

Levensduur Hoog Hoog Minder hoog, 

sneller verlies van 

rendement 

Hoog en met name 

in de winter hoge 

opbrengst 

Kosten Duurder dan poly Duurder dan amorf Goedkoopste Prijs daalt snel 
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Omvormers 

Met alleen zonnepanelen hebben we nog geen werkend systeem. De stroom en spanning welke de panelen 

afgeven veranderd voortdurend onder invloed van temperatuur en lichtintensiteit. In ons stroom net hebben we 

de behoefte aan 230 V wisselspanning (AC) of 12 V, dan wel 24 V, of zelfs 48 V gelijkspanning (DC). Of er een 

AC, of DC stroom gegenereerd moet worden hangt sterk af van het systeem aan boord en de mogelijkheid om 

terug te leveren. In dit hoofdstuk worden kort de verschillende omvormers beschreven. Hierbij moet de 

opmerking gemaakt worden dat het aanbod op het gebied van 230 V systemen vele malen groter is dan DC 

omvormers. 

AC omvormers 

Op het gebied van AC omvormers zijn er 3 verschillende soorten verkrijgbaar op de markt. De omvormers zoeken 

altijd naar het MPP (Maximum Power Point) van een afzonderlijk paneel, of een aantal panelen in serie (string). 

Het MPP is het punt waarop de panelen hun maximum vermogen produceren. Dit is continu aan verandering 

onderhevig. Een goede omvormer kan hierop inspelen. 

String omvormer 

Bij string-omvormers worden de 

panelen in serie aan elkaar gekoppeld 

in lange strings, en worden 

vervolgens de strings aan de 

omvormer gekoppeld. Dit is het 

meest voorkomende type installatie, 

en wordt toegepast wanneer de panelen allemaal dezelfde kant op staan gericht en er weinig last is van schaduw. 

Het voordeel van deze systemen is dat ze relatief simpel zijn met weinig verschillende onderdelen en daardoor 

een kleine kans op storingen. En als er al een storing zou zijn in de omvormer, dan is deze meestal goed bereikbaar 

en dus gemakkelijk om te vervangen. 

Micro omvormer 

Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn 

eigen omvormertje. Deze zijn allemaal 

direct aangesloten op de 230 V 

wisselstroom. Het voordeel hier is dat elk 

paneel zijn eigen MPP tracking heeft. 

Zulke systemen worden vaak toegepast bij 

installaties waar de panelen allemaal verschillende hellingshoeken en oriëntaties hebben, en ook bij kleine 

systeempjes van 3 of 4 panelen. Het nadeel is dat het systeem meer onderdelen krijgt en daardoor iets 

storingsgevoeliger wordt. De omvormers worden zelf ook blootgesteld aan zwaardere omstandigheden (hoge 
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temperaturen, zo vlak onder de panelen) en als ze eens kapot zouden gaan, dan is het moeilijker om ze te bereiken 

en te vervangen. Daar staat dan weer tegenover dat de opbrengst van ieder paneel afzonderlijk kan worden 

bekeken, in plaats van alleen de opbrengst van het systeem als geheel.  

Power optimizers 

Een tussenvorm van bovenstaande 

categorieën wordt gevormd door systemen 

met zogenaamde ‘power optimizers’ in 

combinatie met omvormers. Bij deze 

systemen is elk paneel uitgerust met een 

Optimizer, die het MPP tracken per paneel 

regelt, en die de gelijkstroom van het paneel 

omzet in een andere gelijkstroom. 

Vervolgens is er net als bij string-omvormers 

nog één centrale omvormer nodig die de 

gelijkstroom weer omzet naar wisselspanning. Deze systemen kunnen net als micro-omvormers worden 

toegepast bij installaties met panelen die allemaal verschillend gericht staan, en bij veel beschaduwing. Het 

nadeel van de grotere complexiteit van de installatie speelt hier ook nog wel, al is de meest gevoelige elektronica 

in de omvormer geplaatst en dus in principe eenvoudiger te bereiken.  

DC omvormers 

Bij DC omvormers bestaat er eigenlijk maar 1 soort en dat is een DC-DC omvormer. Deze omvormer maakt van 

de door het paneel, of meerdere panelen in serie, een spanning aan van 12, 24 of 48 V. Belangrijk bij het kiezen 

van een DC omvormer is het aantal panelen dat in serie wordt gezet. Hoe meer panelen in serie, hoe minder 

verliezen, echter hierbij moet er wel voor gezorgd worden dat de panelen geen last hebben van schaduw, want 

als er 1 paneel door schaduw slecht presteert, gaan alle panelen in de serie even slecht presteren. Het kan dus 

soms beter zijn elk paneel zijn eigen omvormer te geven. 

Omvormers aansluiten op het boordnet 

De keuze voor een bepaalde omvormer hangt dus af van meerdere zaken. Allereerst zal moeten worden gekeken 

naar het maximale rendement en het type panelen. Als tweede naar de omvang van het boordsysteem. Welke 

gebruikers zijn er aangesloten? Zijn er veel zware gebruikers op 230V, dan kan het beter zijn om voor een 230V 

systeem te kiezen. Daarnaast is het de vraag hoe vaak en hoeveel schaduw er op de panelen valt. Is het mogelijk 

om strings te maken, of is het beter elk paneel afzonderlijk te voorzien van een omvormer, dan wel optimizer? 

Het antwoord op deze vraag hangt geheel af van de situatie en er is dus geen eenduidig antwoord op te geven. 

Daarnaast heeft elke omvormer een eigen werkgebied, waarbij panelen in serie of parallel geschakeld kunnen 

worden. Bij een onjuist aantal zal de omvormer niet functioneren, of in het ergste geval kapot gaan. 
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Werking van een zonnepaneel 

Dit is best een lastig hoofdstuk en vooral bestemt voor de mensen die een stap dieper in willen gaan op de 

materie. Voor de algemene kennis is het niet noodzakelijk dit hoofdstuk door te lezen.  

Een zonnepaneel is in staat licht om te zetten in elektrische energie en warmte. Het technische verhaal staat aan 

het einde van dit hoofdstuk beschreven.  

Zoals al eerder beschreven wordt een zonnecel gemeten onder STC (Standaard test condities), maar wat 

beïnvloed nou wat? Om dat te begrijpen heb je de IV en de PV curve nodig. 

Hierbij gelden de volgende zaken: 

I de stroom in Ampère 

V de spanning in Volt (U in NL) 

P het vermogen in Watt 

Mpp is het Maximum Power Point 

De groene lijn is de grafiek van het 

geleverde vermogen van een 

afzonderlijke cel, met als formule I * V 

(de rode lijn). De stroom wordt bepaald 

door de lichtintensiteit ( Air Mass en 

straling). De spanning wordt bepaald door de cel temperatuur. De onderstaande grafiek geeft dat weer. Dus 

wanneer de lichtintensiteit afneemt, zal de stroom dalen en daarmee dus ook het vermogen. Wanneer de 

temperatuur stijgt, zal de spanning dalen en daarmee ook het vermogen. 

Aangezien de celtemperatuur en de lichtintensiteit continu aan het veranderen zijn, veranderd het MPP ook 

continu. Een goede omvormer met een goede MPP tracker zal altijd het juiste MPP weten te vinden en is dan 

ook in staat altijd het maximale vermogen uit een paneel te halen. 
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Wat gebeurd er wanneer er meerdere zonnecellen in serie of parallel geschakeld worden. Dit wordt duidelijk in 

de onderstaande grafiek. Zoals al in het eerste hoofdstuk aangegeven moet je bij een parallelle schakeling, de 

stroom optellen en bij serie schakeling het voltage. 

 

Een omvormer heeft altijd een werkgebied, waarbinnen de omvormer zijn werk kan doen. Dit is af te lezen in een 

datasheet van de omvormer. Vanuit deze data kan je uitrekenen bij welke omvormer, een bepaald aantal panelen 

in serie, dan wel parallel geschakeld kan worden. Bij te weinig panelen zal de omvormer zijn werk niet doen, bij 

te veel zal de omvormer stuk gaan. Het juiste systeem zal dus door een expert berekend moeten worden. 
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Technische werking van een zonnecel 

Een zonnecel energie produceert uit licht. Als we kijken naar de werking van een gloeilamp is dit precies het 

tegenovergestelde. In een zonnepaneel zitten geen bewegende delen (behalve op nanoschaal). De opwekking 

van elektriciteit is het gevolg van de wisselwerking tussen fotonen en elektronen. fotonen zijn de basisdeeltjes 

van licht en elektronen zijn de basisdeeltjes van elektriciteit. Als we kijken naar het principe van een zonnecel is 

deze gebaseerd op het feit dat elektronen uit hun atomen loslaten. Dit gebeurd wanneer er licht op valt. De 

gebeurd voornamelijk bij halfgeleiders zoals silicium elektronen. Een halfgeleider is een samenstelling waarin de 

geleiding van elektrische stroom gecontroleerd kan worden. De meeste zonnecellen bestaan uit twee lagen 

silicium. Wanneer er dan bepaalde kleine onzuiverheden aan toe gevoegd worden, ontstaat er een subtiel maar 

toch belangrijk verschil tussen beide lagen. Zo wordt er aan de bovenste laag fosfor toegevoegd en aan de 

onderste laag borium. Beide stoffen vormen een verbinding met het silicium. De buitenste schil van het stofje 

Fosfor bestaan uit vijf elektronen. Bij Borium is dat drie. Silicium heeft er vier. Sommige atomen hebben in de 

bovenste laag silicium een elektron te veel. Sommige hebben er in de onderste laag eentje te weinig. Een elektron 

die losgeslagen is in de onderste laag vult daar de open plek van een atoom met te weinig elektronen. De andere 

elektronen in de bovenste laag nemen de plaats in van het elektron dat er vandoor ging. Wanneer er ergens een 

‘gat’ ontstaat neemt altijd het dichtstbijzijnde elektron zijn plaats in, daarbij zal er steeds een nieuw ‘gat’ ontstaan. 

Zo ontstaat er een carrousel van elektronen (gaten) op gang tussen beide lagen. Door de in de bovenste laag 

bewegende elektronen (negatief) en de onderste laag bewegende elektronen positief geladen zorgt ervoor dat 

de bevrijde elektronen in een bepaalde richting vloeien. Zo ontstaat er een elektrische stroom. Een metalen laag 

tussen beide lagen vangt deze elektrische energie op. Deze klassieke silicium zonnecel is ondertussen al 60 jaar 

oud. 
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Eindnoot 

In dit informatieblad heeft u achtergrondinformatie op kunnen doen over de verschillende types zonnepanelen 

en omvormers. Welke systeem u wilt kiezen hangt echter af van een heel aantal persoonlijke factoren. S-Boats 

kan u begeleiden bij het maken van deze keuze en helpt u een plan te maken welke niet alleen gaat over de 

aanschaf maar ook over de levensduur en de jaarlijkse kosten. De doelstelling van S-boats is om de ecologische 

stempel zo klein mogelijk te maken en dus een zo duurzaam mogelijk systeem af te leveren. Hiervoor heeft S-

Boats contracten afgesloten met de beste leveranciers van Nederland welke duurzaamheid ook hoog in het 

vaandel hebben staan. S-boats levert dus zeker niet de goedkoopste systemen, in ieder geval niet in aanschaf. 

Wij staan er juist voor dat u, uw investering zo snel mogelijk terugverdient en na een aantal jaren kan profiteren 

van de lage verbruikskosten.  

Naast dit informatieblad over verwarming hebben wij ook informatiebladen over elektrasystemen, verwarming 

isolatie en duurzaamheid. Vaak spelen deze zaken ook een rol in het maken van de keuze voor een 

verwarmingssysteem. S-Boats kan u helpen een plan te maken om uw schip in een aantal stappen drastisch te 

verduurzamen en zo uw bijdrage te laten leveren naar een groenere toekomst. 

 

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact 

opnemen met S-Boats. 

Info@s-boats.nl of +31-653420808 

 

 


