
Als het tij keert 
Welke overeenkomsten zijn er tussen groene energie en blauwe oceanen? Heel 
wat, volgens Vermunt Beheer, een internationale vishandelaar en Nederlandse 
klant van Enphase. Professionals in de visindustrie weten hoe belangrijk schone 
en duurzame mariene ecosystemen zijn. In een tijd waarin steeds meer vis wordt 
gegeten, zorgt een duurzame visvangst niet alleen voor het behoud van vissoorten 
maar ook voor verbetering van de kwaliteit van oceanen. De visie van Vermunt 
Beheer op maatschappelijk verantwoord ondernemen reikt echter verder dan de 
oceanen en is vastgelegd in zijn ‘triple P visie’: duurzaamheid voor Planet, People 
en Profit. Daarbij is een duurzame stroomvoorziening een cruciaal onderdeel van 
de duurzame toeleveringsketen van het bedrijf.

Vis afkomstig van Vermunt Beheer is volledig traceerbaar van 
boot tot bord. Met behulp van Enphase is Vermunt Beheer 
erin geslaagd zijn transparante en milieuvriendelijke visie door 
te trekken van oceanen naar daken van gebouwen. 

Duurzame vishandel gaat naar 
Enphase voor schone energie
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DE UITDAGING
Het produceren van schone energie 
voor eigen gebruik, zonder natuurlijke 
bronnen uit te putten

  
DE OPLOSSING
Het installeren van een PV-systeem 
dat veilige en duurzame zonne-energie 
opwekt 

 
HET RESULTAAT
Het systeem dekt meer dan 50%  
van de energiebehoefte.  
Het Enlighten-controleplatform biedt 
medewerkers inzicht in het systeem

“ Belangrijk is 
het systeem via 
het Enlighten-
controleplatform 
vanaf elke plek ter 
wereld te kunnen 
beheren.”  

—  Coen Vermunt  
Managing Director  
Vermunt Beheer B.V.



Energie voor duurzame bedrijven  
Op een bedrijf met een dergelijke maatschappelijk verantwoorde 
visie sluit het gebruik van conventionele energiebronnen niet aan. 
Vermunt Beheer koos in zijn zoektocht naar een energievoorzien-
ing die past bij zijn visie van de drie P’s voor de technologie van 
Enphase als beste optie voor zonne-energie. 

De oplossing van Enphase voor installaties op het dak van bedrijf-
sgebouwen, zoals bij Vermunt Beheer, levert het bedrijf niet alleen 
een hogere energieopbrengst op, maar ook milieu- en financiële 
voordelen. Aangezien het Enphase-systeem uitsluitend in een 
AC-omgeving werkt, biedt het bovendien een gegarandeerd veilige 
werkplek voor de medewerkers van Vermunt Beheer. Daarnaast 
zorgt het volledig geïntegreerde en nauwkeurige controlesysteem 
voor een soepel verloop van werkzaamheden en onderhoud op 
de lange termijn. De mogelijkheid om het systeem op afstand te 
beheren past bijzonder goed bij het streven naar transparantie van 
het bedrijf. 

“Als bedrijf dat transparantie en traceerbaarheid hoog in het vaandel 
heeft staan, is de mogelijkheid om het systeem vanaf elke plek ter 
wereld via het Enlighten-controleplatform te beheren van cruciaal 
belang. Het spreekt voor zich dat het ook een prima educatief 
instrument is voor medewerkers”, aldus Coen Vermunt, directeur van 
Vermunt Beheer. 

Een uitstekende vangst 
Vermunt Beheer koos voor 100%ZON, een zeer gespeciali-
seerde en ervaren installateur van Enphase-systemen uit Tilburg. 
100%ZON installeerde een systeem van zonnepanelen van 16 
kWp op het dak van het hoofdkantoor van Vermunt Beheer, waar-
mee voldoende stroom wordt gegenereerd om in meer dan de 
helft van de energiebehoefte te voorzien.

“Wij geloven dat Enphase de volgende grote doorbraak is op het 
gebied van zonne-energie”, aldus Tommaso Puddu, eigenaar van 
100%ZON. “Het is de beste en slimste oplossing voor zonne- 
energie, zowel voor particulieren als voor het bedrijfsleven.”

De modulaire opzet van Enphase, met unieke eigenschappen als 
aanpasbaarheid en flexibiliteit in het ontwerp van de PV-panelen, 
vormt de ideale basis om de uitdagingen van zonne-energiesys-
temen voor het bedrijfsleven het hoofd te bieden. In tegenstelling 
tot bij traditionele omvormers hoeft er geen kabelschema meer 
te worden gemaakt. De innovatieve opzet stroomlijnt het ont-
werpproces en maakt een bedrijfslocatie als het ware tot een 
onbeschreven blad voor een volledig opschaalbare en flexibele 
installatie. 

Meer weten over de voordelen van het Enphase-systeem?   
Ga dan naar www.enphase.com/nl.  

Zowel in de vis- als in de energiebranche gaan 

innovatie en verantwoordelijkheid hand in hand om 

een duurzame toekomst veilig te stellen. Met behulp 

van Enphase heeft Vermunt Beheer zijn duurzame 

visie op oceanen doorgetrokken van naar daken van 

gebouwen.  

OVERZICHT INSTALLATIEGEGEVENS

Naam klant  Vermunt Beheer B.V.   

Locatie  Hilvarenbeek, Nederland

Installateur  100%ZON

Omvang systeem  16 kWp

Micro-omvormers  Enphase M215

Modules  Zwarte 260W Belga Solar  

OVER ENPHASE
Enphase levert ‘s werelds meest geavanceerde micro-
omvormertechnologie voor zonne-energiesystemen.  
Onze oplossing combineert innovaties op het gebied van 
vermogenselektronica, netwerken en monitoringsoftware 
om zonne-energiesystemen nog slimmer en efficiënter te 
maken.
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