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Historie
MarEtec is in 2003 opgericht door Hijlke Boonstra. Hij heeft 

reeds in de jaren 90 de eerste zonnepaneel projecten in 

Zeeland gerealiseerd toen hij werkzaam was bij energiebedrijf 

Delta. 

MarEtec heeft veel servicewerk aan zonnepanelen uitgevoerd 

voor energiebedrijven. Bijvoorbeeld de herstelactie van 12.000 

zonnepanelen voor ENECO. In 2007 is MarEtec gestart in Bel-

gië. Hier zijn vele projecten uitgevoerd. Soms met duizenden 

panelen op hetzelfde dak.

Sinds de start van de SDE subsidie in 2008 is MarEtec gegroeid 

naar de huidige omvang en heeft het  tevens een vestiging 

in Akkrum. In 2010 zijn de eigenaren van MarEtec een eigen 

investeringsbedrijf (SunUnited) gestart. SunUnited heeft meer 

dan 16.000 panelen geplaatst op daken van derden. Het onder-

houd van deze systemen wordt door MarEtec uitgevoerd.

Doordat MarEtec vanaf de start van de’zonnepanelenmarkt’ 

in Nederland actief is, heeft het veel ervaring opgedaan met 

verschillende en bijzondere projecten. In totaal heeft MarEtec 

tot nu toe meer dan meer dan 225.000 panelen geplaatst.

Nu 
MarEtec is 100% gefocust op zonnepanelen. Met een 

organisatie van meer dan 15 personeelsleden is MarEtec de 

specialist op het gebied van zonnepanelen waarbij de gehele 

keten wordt omvat. Door haar schaalgrootte is MarEtec in 

staat om rechtstreeks zonnepanelen en andere componenten 

te importeren bij fabrikanten. Er is verder geen tussenhandel. 

Doordat MarEtec werkt met eigen installatieteams zijn de 

lijnen kort en is de kwaliteit van montage  van hoog niveau.

Vanuit de vestigingen in Vlissingen en Akkrum worden klanten 

uit de verschillende doelgroepen in heel Nederland en Vlaande-

ren bediend. Daarnaast beschikt MarEtec over een uitgebreid 

distributienetwerk van lokale installateurs. 

Toekomst
Door de onderhoudscontracten die MarEtec heeft met 

SunUnited, het zusterbedrijf van MarEtec, en andere partijen, 

is MarEtec verzekerd van gezonde inkomstenstroom tot 2030. 

Hierdoor is MarEtec geen eendagsvlieg, maar een solide bedrijf 

met een goede basis voor de toekomst.

MarEtec streeft voor de komende jaren naar een beheersbare 

en gecontroleerde groei van haar activiteiten.

Wie is MarEtec

MarEtec is leverancier en installateur van zonnepanelen met vestigingen in 
Vlissingen en Akkrum. Met een jaarlijkse afzet van circa 27.500 panelen is MarEtec 
één van de grotere leveranciers/installateurs van Nederland en België.

MarEtec richt zich op de verkoop van 
zonnepanelen en installaties voor:

• Particuliere woningbezitters

• MKB-bedrijven

• Agrarische bedrijven

• Overheid

Doelgroepen



Waarom MarEtec

Voor de aanschaf van zonnepanelen bent u bij MarEtec aan het juiste 
adres. Met onze kennis, ervaring en de uitstekende garantievoorwaarden 
zorgen wij voor toegevoegde waarde.

Geen dak te hoog!

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring met zowel kleine als

grote netgekoppelde zonnestroomsystemen als ook met 

autonome zonnestroomsystemen voor situaties waarin 

geen elektriciteitsnet beschikbaar is. Wij bieden kwaliteit 

voor een scherpe prijs. 

Kies net als wij voor kwaliteit! Wij leveren uitsluitend 1e 

klas materialen met alle benodigde keurmerken en een 

zeer degelijke garantie. U kunt een beroep doen op onze 

jarenlange ervaring met zonne-energie installaties. Voor elk 

type dak hebben wij wel een geschikt montagesysteem in 

ons assortiment.

Wij zijn er niet  alleen voor u bij de aanschaf, maar ook 

daarna kunt u een beroep op onze service doen. Of 

het nu gaat om de aanmelding bij uw netbeheerder 

of een mogelijke storing aan uw Installatie, wij staan 

voor u klaar en zullen het snel oplossen.

MarEtec heeft veel systemen op voorraad en heeft 

daardoor korte levertijden. Bij de installatie gaat een 

duurzame manier van installeren boven de snelheid 

van installeren. Uw systeem dient immers jarenlang 

goed te functioneren.

Graag adviseren wij u over de technische én de finan-

ciële mogelijkheden van een degelijke investering in 

zonnepanelen. 

Een investering in een zonne-energiesysteem is een lange ter-

mijn investering. Onze systemen wekken niet alleen duurzame

energie op maar zijn ook uitsluitend uit duurzame materialen op-

gebouwd. Alles vanuit de gedachte dat een door ons afgeleverd

systeem minimaal 25 jaar moet kunnen functioneren. Dankzij 

een goed inkoopbeleid kunnen wij onze producten aanbieden 

met een prima prijsstelling. 

Vraag vandaag nog 
naar een offerte!

Kies voor de beste 
prijs/kwaliteit verhouding.



Investeer in zonnepanelen

Contact

Vestiging Zeeland:

Handelsweg 40
4387 PC Vlissingen
T. 0118-620021 

Vestiging Friesland: 

Heechein 38
8491 EM Akkrum
T. 0513-723141

E. info@maretec.nl

www.maretec.nl

Door aanschaf van zonnepanelen investeert u in uw eigen woning. U wekt uw 
eigen elektriciteit op en u maakt u onafhankelijk van toekomstige stijgingen van 
energieprijzen. Een investering in zonnepanelen loont voor particulieren maar 
zeker ook voor ondernemers.

Uw eigen energie
Zelf uw eigen duurzame energie opwekken. Er is meer mogelijk

dan u denkt. Met zonnepanelen is het in principe mogelijk om 

in uw volledige elektriciteitsbehoefte te voorzien. Wel is het 

zinvol om uw aansluiting op het openbare elektriciteitsnet te 

behouden om de pieken in behoefte op te vangen. 

MarEtec helpt u met de realisatie van een eigen energiesys-

teem op maat. Dit kan een particuliere woning zijn maar ook 

een enkel zonnepaneel voor een zeiljacht of een groot netge-

koppeld zonne-energiesysteem van 100 kW op het dak van een 

kantoorgebouw.

Kortom:
•  Een investering in zonnepanelen is financieel zeer rendabel.

• Zonnepanelen verlagen uw CO2-uitstoot.

•  Zonnepanelen bieden u de beste bescherming tegen stij-

ging van de electriciteitsprijs.

•  Met zonnepanelen gaat u mee in de moderne duurzame 

ontwikkeling.

•  Maretec regelt alles voor u!

Bel MarEtec voor een vrijblijvende afspraak!


