
Solar Zaanstad installeert 
APsystems bij bouwbedrijf Jan Vet 

Solar Zaanstad
Installatie: 59 kW
Type micro: 50 x YC1000
Locatie: Wormerveer
Panelen: 200 Canadian Solar 295Wp 
high power poly

Uit metingen door Solar Zaanstad bleek op deze manier 
het hoogste rendement uit een PV systeem gehaald te 
kunnen worden. De individuele werking van de panelen 
is belangrijk op dit soort daken en de monitoring daarvan 
misschien nog wel belangrijker. Bovendien kan Solar 
Zaanstad met APsystems het meest brandveilige systeem 
plaatsen wat er op dit moment op de markt is.

MICRO OF STRING 
Solar Zaanstad is een jong bedrijf (2015) en met 4 
medewerkers en circa 200 installaties per jaar inmiddels 
een bekende naam in Noord Holland. Directeur Rik 
Koedam: “Ik zit nu 18 jaar in de Solar Business. Technisch 
is er enorm veel ten goede veranderd. Maar één probleem 
blijft. Klanten zien nog steeds door de bomen het bos 
niet. Het gevolg van een overvloed aan producenten en 
informatie. Fabrikanten die allemaal ogenschijnlijk de 
beste oplossing aanbieden. Plus natuurlijk de eeuwige
discussie ‘string of micro’. Daarom ga ik altijd eerst praten 
met de mensen. Uitleggen wat een omvormer is en doet 
kost tijd. Natuurlijk lijkt een string-oplossing in eerste 
instantie goedkoper, de tijd leert anders. Met een micro 
heb je geen hoge spanning op het dak, dus geen verhoogd 
risico op brand. Ook heb je geen opstartproblemen. 
Terwijl een string pas aanslaat bij 80 Volt”. ”Met micro’s 
heb je een veel hoger rendement van je installatie. Ook 

Business Story

Solar Zaanstad heeft bij Bouwbedrijf Jan Vet in Wormerveer voor APsystems gekozen. Het zinken 
felsdak was alles behalve standaard. De ligging was niet ‘recht toe recht aan’ en de verschillende 
hoeken van oost naar west waaronder het dak lag maakten het een uitdaging. Het plaatsen van 
micro-omvormers was voor Solar Zaanstad een voor de hand liggende keuze, gezien de ervaring 
die men al had opgedaan met het beleggen van half ronde dakken en ASystems.

kun je beter monitoren. Plus dat een micro veel langer 
meegaat. Dat zijn allemaal argumenten die de mensen 
willen horen”. Rik: ”Even een zijsprongetje. Laatst heb ik 
een brandweercommandant gesproken over het blussen 
van een woningbrand met een string omvormer op 
het dak. Als je dan met water gaat blussen, dan maak 
je de zaken alleen maar erger. Niet als je voor micro-
omvormers kiest. Het zou me daarom niets verbazen als de 
brandweervoorschriften een keer worden aangescherpt”.



DANKZIJ APSYSTEMS HOEF IK GEEN 
RECLAME TE MAKEN
 ”Weet je waar ik vrolijk van word? ” vraagt Rik. ”Een mail 
van een blije klant. Zo in de trant van ‘bedankt voor de 
vlotte installatie en je goede advies’. Daar doe ik het voor. 
Natuurlijk, iets verdienen is belangrijk, maar tevreden 
klanten zijn ook belangrijk”.

APSystems
APsystems  is opgericht in 2009, Silicon Valley US, en een 
bekende speler op het gebied van het ontwikkelen van 
duurzame producten, omvormers op basis van R&D, pa-
tenten, certificeringen en technologie in de solar industrie, 
gevestigd te Seattle. APsystems biedt geavanceerde, mi-
cro-omvormertechnologie voor residentiële en commer-
ciële systemen. De APsystems-micro-omvormer geeft u 
efficiënte stroomomzetting (van DC naar AC), maximale 
productie en een slimme monitoringapplicatie voor in-
zage in uw systeem.

ADVIES
“Eigenlijk voer ik geen verkoopgesprek, ik probeer 
uitsluitend goed advies te geven. Zegt men ja, dan 
krijgen ze een heel gedetailleerde offerte. De zogeheten 
‘shoppers’ die het hele internet hebben afgezocht, zijn 
daarom geen klanten van Solar Zaanstad. Daarna is het 
een kwestie van doen wat-je-belooft. Ik bied mijn klanten 
zekerheid en daarom kies ik voor APsystems. En deze 
aanpak loont. Ik krijg al mijn klanten via mond tot mond 
reclame, misschien dat dit interview daar verandering in 
gaat brengen. Ik heb nog nooit geadverteerd. 
Dat is het resultaat van mijn tevreden-klanten-aanpak en 
de kwaliteit van APSystems”.


