
 
 
 

Eerste grote commerciële installatie van Europa – hoogwaardige 

REC Alpha-zonnepanelen geïnstalleerd op Noord-Hollandse 

boerderij 

München, Duitsland, 14 april 2020 – REC Group, de internationale pionier in zonne-energie 

met Scandinavische roots, heeft de eerste installatie van hoogwaardige zonnepanelen uit de 

REC Alpha-serie op een commerciële locatie aangekondigd. Dit daksysteem werd in maart 

2020 in Nederland geïnstalleerd en is met een totaal vermogen van 268,56 kWp momenteel 

de grootste REC Alpha-paneleninstallatie van Europa. De REC Alpha-serie is de nieuwste 

innovatie van het bedrijf en grensverleggend binnen de industrie, dankzij een revolutionaire 

technologie die het gebruik van heterojunction en half-cut-celtechnologie combineert. De 

panelen uit deze serie hebben bovendien een maximaal rendement en stijlvolle vormgeving. 

Met een vermogen tot en met 380 Wp heeft het paneel vermogensdichtheid van 217 watt per 

vierkante meter. 

REC gecertificeerde installateur Edwin Schilder, die het systeem implementeerde, ziet grote 

mogelijkheden voor het product in Nederland: "Of het nu gaat om een installatie op een 

woonhuis met slechts een klein dakoppervlak of om een groot systeem, REC Alpha is het 

ideale product voor milieubewuste klanten die op zoek zijn naar maximale prestaties en 

betrouwbaarheid op lange termijn. Mijn klanten zijn bereid om hierin te investeren.  Uiteindelijk 

betaalt een hogere prijs voor de aankoop van een systeem zichzelf terug gedurende de 

levensduur van de zonnepanelen. REC zelf biedt mij nog wel het beste verkooppunt, namelijk 

de toonaangevende REC ProTrust-garantie."  

De installatie in Noord-Holland zal jaarlijks zo'n 240.000 kWh aan vermogen opwekken, wat 

overeenkomt met de stroomvoorziening voor 80 huishoudens1). Omdat de installatie groene 

elektriciteit opwekt, wordt bovendien tegelijkertijd 170 ton aan CO2 per jaar bespaard. De REC 

Alpha 360-panelen werden geïnstalleerd op een oppervlak van 1415 vierkante meter, de 

panelen werden aangekocht door de Carbomat Group, REC's distributiepartner in de regio. 

  
Systeemgrootte: 268,56 kWp   
Jaarlijkse capaciteit: 240.000 kWh 
Equivalent in aantal huishoudens dat van  
stroom kan worden voorzien: 80  
Jaarlijkse CO2-besparing: 170 t 
Type paneel: REC Alpha 360 

Aantal panelen: 746 
Installatiebedrijf: ES Solar 
Installatiejaar: 2020 
Locatie: Oterleek, Noord-Holland 

 

https://www.recgroup.com/en
https://www.recgroup.com/en/lowest-claims-leading-warranty


 
 
 
1) Uitgaand van een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3000 kW/huishouden 
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Over REC Group 

REC Group is een internationale pionier in zonne-energie die zich erop toelegt consumenten 

van schone, betaalbare zonne-energie te voorzien om de wereldwijde energietransitie 

gemakkelijker te laten verlopen. Inzettend op kwaliteit, innovatie en een toonaangevende 

garantie biedt REC PV modules van toonaangevende hoge kwaliteit met het laagste bekende 

aantal garantieclaims in de hele sector. REC, dat in 1996 in Noorwegen werd opgericht, heeft 

2.000 mensen in dienst en produceert 1,8 GW aan zonnepanelen per jaar. Met de ruim 10 GW 

die wereldwijd is geplaatst, voorziet REC meer dan 16 miljoen mensen van schone zonne-

energie. REC Group is een Bluestar Elkem-bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Noorwegen heeft, 

een operationeel hoofdkantoor in Singapore en regionale vestigingen in Noord-Amerika, 

Europa en Azië-Pacific. 

Meer informatie is te vinden op recgroup.com en op  
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