
Groothandel in zonnestroom  
zet in op betrouwbaarheid

Het totaalconcept van Leven op Daken gecombineerd met het full servicepakket van groothandel 

in zonnestroom Solarclarity, moet de klant die zonnepanelen op zijn dak wil plaatsen volledig 

ontzorgen. Beide partijen zijn dan ook blij dat ze elkaar gevonden hebben. Peter Desmet van 

Solarclarity stelt zijn bedrijf voor.

Installateur van zonne-energie is een ander vak dan dakdekker, meent 
Peter Desmet. Maar het een sluit het ander niet uit. “Een dakdekker 
kan ook heel goed tegelijkertijd een professionele installateur van 
zonnepanelen zijn. Maar dan heeft hij wel een aanvullende opleiding 
moeten volgen. Want het zijn twee verschillende professies.”
Peter Desmet is algemeen directeur van Solarclarity, importeur en 
groothandel in zonnestroom. Zijn bedrijf heeft zich onlangs als 
franchisenemer aangesloten bij Leven op Daken. Dat verklaart de 
vergelijking die hij maakt tussen dakdekkers en installateurs van 
zonne-energie. “Niet dat wij zonnepanelen aansluiten op daken – de 
verkoop en installatie is het pakkie-an van dakdekkers en instal-

lateurs. Wij zorgen alleen dat de materialen er op tijd zijn. Maar we 
leveren ook de benodigde kennis. Dat doen we via de Solarclarity 
Academy, waar we zowel commerciële trainingen verzorgen als oplei-
dingen die leiden tot een landelijk erkend vakdiploma.”
Desmet is tevreden dat hij aansluiting heeft gevonden bij Leven op 
Daken. En andersom, dat Leven op Daken een partner in zonnestroom 
heeft gezocht. “Het gaat om een actieve groep bedrijven die op een 
creatieve manier naar het dak kijken. Een niet al te groot gezelschap, 
dus behapbaar, en altijd opererend vanuit de insteek om méér met een 
dak te willen doen. Dat spreekt mij aan, ook omdat Leven op Daken 
altijd een totaalconcept biedt. Ik denk dat wij hier goed in passen, 
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‘Gewoon blijven klinkt 
normaal, maar is moeilijk 
in een jonge, onstuimige 
markt’

van dakbedekking, dakopbouw, zoals groendaken, en zonnepanelen. 
Duurzame daken dus, met één verzekerde garantie.”
Begin december 2013 is de importheffing op Chinese zonnepanelen 
van kracht geworden. Desmet verwacht dat de markt zich hierdoor 
even moet ‘resetten’, maar voorziet geen grote verschuivingen. “Het 
zag er toch al langer naar uit dat de prijs niet veel meer zou zakken. 
Het verschil is dat de Europese fabrikanten nu een nieuwe kans krijgen 
om zich te profileren, en die waarschijnlijk ook zullen grijpen. Er 
bestaat alleen een kleine kans op de komst van frauduleuze producten 
die niet presteren wat ze beloven en die niet aan de minimale eisen 
voldoen. Maar ook hier zullen in ieder geval onze klanten niets van 
merken, want wij bewaken de kwaliteit van onze producten zorg-
vuldig. Dat moet ook wel als je niet alleen de grootste wil zijn, maar 
ook de betrouwbaarste.” 

omdat wij eveneens een full servicepakket bieden. Gezamenlijk 
kunnen we de klant volledig ontzorgen.”

Heel gewoon
Solarclarity is sinds de oprichting vijf jaar geleden uitgegroeid 
tot een van de grootste toeleveranciers van zonne-energie en 
aanverwante producten in Nederland. Het bedrijf telt inmiddels 
25 medewerkers. “Deze positie is vooral te danken aan het feit dat 
wij altijd gedegen te werk zijn gegaan en gewoon zijn gebleven. 
Dat klinkt heel normaal, zoals het ook moet zijn, maar dat is het 
niet. Wij bewegen ons op een jonge, onstuimige markt die grote 
prijsschommelingen en tekorten heeft gekend. Voor veel collega-
bedrijven was het hierdoor lastig de goede artikelen op het juiste 
tijdstip te leveren. Wij beheersen dit trucje wel, en daardoor staan 
we bekend als zeer betrouwbaar. Ook dit klinkt weer heel gewoon, 
maar het is in deze markt uitzonderlijk.”
Wat gaat de buitenwacht straks merken van de aansluiting van 
Solarclarity bij Leven op daken? “De klant zelf zal van ons niet 
zo veel merken”, zegt Desmet. Wij hebben immers geen directe 
klantcontacten. Maar wat de klant wel merkt is dat Leven op 
Daken betrouwbare producten levert, waaronder nu dus ook 
zonnestroom, die op een deskundige manier en tegen een goede 
prijs worden geïnstalleerd. Dan heb ik het over het totale pakket 
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