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Mede dankzij een Rabo Groenfinanciering, staat het
dak van Retera Interieurwerken in Veldhoven vol 
zonnepanelen. Van Hout gaf advies en plaatste ze.
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KEES RETERA

‘Het mes
snijdt aan
twee kanten’

R etera Interieurwerken is geen onbe-
kende speler in de branche. Met grote
namen als ASML, Primera en Holland
Casino’s in zijn portfolio, timmert het

bedrijf hard aan de weg en bewijst het een kun-
dige partner te zijn. Om als bedrijf succesvol te
blijven moet je echter vooruit blijven kijken en
een gedegen MVO-beleid speelt daarbij een cru-
ciale rol. ‘Duurzaamheid is niet meer weg te
denken uit onze samenleving’, vertelt directeur-
eigenaar Kees Retera, ‘en we zien het als onze
taak om daar ons steentje aan bij te dragen.
Daar komt bij dat een duurzaam beleid een
steeds belangrijkere selectie-eis is bij aanbeste-
dingen en zorgt de plaatsing van de installatie
voor een waardeverhoging van het pand. Daar-
mee snijdt het mes aan twee kanten.’

 
VERANTWOORDELIJKHEID Inmiddels

sieren 1.155 zonnepanelen het 4.300 m2 grote
dak van het bedrijfspand aan De Run in Veldho-
ven en Retera is daar best trots op: ‘We kunnen
nu niet alleen voorzien in onze eigen elektrici-
teitsbehoefte, maar ook medewerkers en rela-
ties bewuster maken van het belang van duurza-
me energie.’ Rabobank Eindhoven-Veldhoven is
aan de zijlijn betrokken geweest bij de realisa-
tie. Naast subsidies is er voor de investering ge-
bruikgemaakt van een Rabo Groenfinanciering,
een groene lening waarmee tegen een gunstige-
re rente wordt gefinancierd.



JAN VAN HOUT

‘De kosten
gaan voor de
baten uit’

D e keuze voor de installatie van het
systeem bij Retera Interieurwerken,
viel op Van Hout adviseurs en instal-
lateurs, een van de koplopers als het

gaat om groene oplossingen. Het bedrijf in Veld-
hoven bracht advies uit en verzorgde de plaat-
sing, maar is gedurende 15 jaar ook verant-
woordelijk voor beheer en onderhoud.
‘Zonne-energie is op alle fronten winstgevend’,
licht eigenaar Jan van Hout toe. ‘Zo wordt dank-
zij de installatie bij Retera op jaarbasis 154 ton
CO2 bespaard en is de jaarlijkse opbrengst van
het systeem naar schatting 273.000 kWh. Verge-
lijkbaar met het gemiddelde gezamenlijk ver-
bruik van 90 eengezinswoningen en gelijk aan
een energiebesparing van € 20.000 per jaar.’

 
VERZEKERD Toch zien genoeg bedrijven

beren op de weg als het gaat om de installatie
van een dergelijk systeem. Dat heeft waarschijn-
lijk vooral te maken met de angst voor de groot-
te van de investering en het risico dat men
loopt. ‘De kosten gaan nu eenmaal voor de baten
uit’, vult Van Hout aan. ‘Maar dankzij subsidies
vanuit de overheid en bijvoorbeeld de Groenfi-
nanciering van de Rabobank, is de investering al
een stuk minder. En mochten de energiekosten
onverhoopt toch hoger uitvallen dan voorspeld,
vergoeden wij het verschil. Met deze Van Hout
Garantie bieden we opdrachtgevers zekerheid
en houden we onszelf scherp.’


