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Doelstellingen van de presentatie

● Kennis verwerven van de verschillende 

onderdelen van een fotovoltaïsche zonne-

installatie

● Begrijpen hoe PV-systemen werken

● Inzicht verwerven in de financiële aspecten

● Leren welke keuzes mogelijk zijn

● Weten waarop bij de installatie moet worden gelet
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Inleiding: Wat te doen? Hernieuwbare EnergieBronnen? 

1. Zonne-energie

2. Fotovoltaïsche technologie

3. Fotovoltaïsche zonnepanelen

4. Fotovoltaïsche installatie

5. Plaatsing van zonnepanelen

6. Appartementsgebouwen

7. Optimalisatie van de installaties

8. Financiële aspecten

Plan van de uiteenzetting



• Zonne-energie?

• Doel

• 50% van de behoefte aan SWW

• 2/3 van de elektriciteitsbehoefte

• Wat neerkomt op ~20 m² voor een eengezinswoning

• → ja

• Windenergie?

• → niet rendabel voor huishoudelijke toepassingen

• Biomassa?

• Prijs – Beschikbaarheid – Concurrentie met landbouw – Lokale 

emissies

• Warmtepomp en micro-WKK voor huishoudelijk gebruik (1-2 kWe, 

~14 kWth) 

• = rationeel gebruik van gas en elektriciteit (REG)

• ≠ hernieuwbare energie
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Wat te doen: beschikbare HEB en 

haalbaarheid?



1. Zonne-energie
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Variatie van zonne-energie

● Seizoensgebonden effect
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september

maart

december

juni

Zenit



● Effect van de bewolking

Variatie van zonne-energie
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Bewolkte hemel
Verstrooide wolken, zon

Vooral diffuse straling Vooral directe straling

Straling W/m²



● Buiten de atmosfeer van de aarde is de energiestraling nagenoeg constant 

en gelijk aan 1.370 W/m2

● De zonnestralen dringen door de atmosfeer, en bij volle zon ontvangt een 

horizontaal oppervlak maximum 1.000 W/m²

Beschikbare zonne-energie

● Gemiddelde maandelijkse zonnestraling in België

● Een blootgesteld 

oppervlak ontvang directe 

en diffuse straling.

● De jaarlijkse bezonning in 

België bedraagt 

gemiddeld

1.000 kWh/m2

Bron: Energieplus: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16759#01 8

Maandelijks ontvangen zonne-energie (Ukkel)

http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16759


Beschikbare zonne-energie

● Invloed van de oriëntatie en de helling van de panelen

Optimum : 35° helling, oriëntatie pal op het zuiden

Bron: Energieplus: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16759#01 9

http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16759


2. FOTOVOLTAÏSCHE TECHNOLOGIE
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►Wattpiek (Wp)

Maximaal elektrisch vermogen geleverd in standaard 

testomstandigheden:

- een bezonning van 1.000 W/m2;

- een temperatuur van de panelen van 25°C;

- Een spectrale verdeling van de straling, ofwel AM 1.5

►Wattuur (Wh)

1 Wattuur  energie verbruikt of geleverd door een 

systeem met een vermogen van 1 Watt gedurende een 

uur. 

Basisbegrippen

Silicium polycristallin
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Technologie: PV-oppervlakte die overeenkomt met 1 kWp

Hoogperformant monokristallijn

(3-4 m², ~200 Wp/m², η 16%-22%)

Modules

12Bron: energieplus-lesite.be 

Polykristallijn 

(5-6 m², ~170 Wp/m², η 12-16%)

Amorf silicium

(8-15 m², 80-100 Wp/m², η 9-10%)



Modules

13Bron: energieplus-lestie.be 

Monokristallijnen met hoge prestaties (6 tot 9 m²)

Rendement: 12 tot 20%

Polykristallijnen (7,5 tot 10 m²) 

Rendement: 11 tot 15%

Amorf silicium (14 tot 20 m²)

Rendement 5 tot 7%

• Oppervlakte die overeenkomt met 1 kWp

Technologie: PV-oppervlakte die overeenkomt met 1 kWp



Technologie: Energetische terugverdientijd van een 

PV-installatie

► Voor een installatie met cellen in kristallijn silicium

► Energetische terugverdientijd = 19 … 40 maanden

► Hangt af van de bezonning

► Voor een dakinstallatie

► Indien levensduur installatie = 30 jaar → factor 8 … 18

► Bron: Hespful / Ademe (Frankrijk)

►Recyclage?

►Verplichting terugnemen sinds 1/7/2016

►PVCycle

►96% recycleerbaar 14



3. FOTOVOLTAÏSCH ZONNEPANEEL
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Structuur van een klassiek paneel

16Bron: energieplus-lestie.be 

De meest voorkomende modules (panelen) zien er in het algemeen uit als volgt:

• Een draagkader en een afdichting (1 en 2)

• Een extra heldere glazen plaat (voor een goede lichttransmissie) (3)

• Twee lagen ethyleen-vinylacetaat rond de cellen om ze te beschermen tegen weer en wind en tegen vocht (4)

• Verschillende strings cellen (5)

• Een tedlarfolie (of eventueel glas) als achterkant van de module. Deze polymeer met een hoge weerstand tegen UV-straling

en tegen hoge temperaturen geeft de module zijn mechanische weerstand tegen externe schokken (wind, transport, …) (6)



Structuur van een paneel: problemen

►Verkleuring van de inkapselfolie

►Delaminatie

►Corrosie van elektrische onderdelen

►Vervuiling

►Defecte cellen

►Verkleuring contactpunt

►Milieu: Soms fluorhoudende materialen
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Structuur van een paneel: problemen

►Verkleuring van de inkapselfolie

18Bron: firstgreen.com

Verkleuring van de inkapselfolie



Structuur van een paneel: problemen

►Vervuiling:

►Mos dat op de kader groeit

19Bron: firstgreen.com



Structuur van een paneel: problemen

► Delaminatie

►Mogelijk corrosie van elektrische onderdelen

►Verkleuring

20Bron: firstgreen.com



Structuur van een paneel: problemen

► Verkleuring contactpunten

►Geen gevolgen voor productie
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Bron: jonathan fronhoffs, 

Cenergie



Structure d’un panneau: problèmes

►Micro barsten

►Tijdens transport/installatie

►Verslecht met de tijg

►Niet zichtbaar met blote oog

►Specifieke camera (nabije IR)

►Productikwaliteit van groot belang
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Source: sinovoltaics.com



Structuur van een paneel: oplossingen

► Andere materialen voor achterste laag

►De cellen inkapselen in het glas (voor en achter)

►Duur

►Fotovoltaïsch “dubbel glas”

►Twee glaslagen
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Keuze-elementen: technische fiche
→Zie workshop namiddag

► Aandachtspunten:

►Piekvermogen

►Power Output Tolerance

►STC en NOTC

►Power Temperature Coefficient

24



Keuze-elementen: technische fiche
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4. FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE
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Fotovoltaïsche 

generator

Scheidingsschakelaar 

gelijkstroom

Omvormer

Meter

“groenestroom-

certificaten"

Schakelaar 

wisselstroom

Schakel-

bord

(met 

differentieel-

beveiliging)

Bestaande 

elektriciteits

meter (DNB) 

vervangen 

door een 

“A+/A-”

Net

Elektrische 

toepassingen

Gelijkstroom Wisselstroom

Verschillende functies van de omvormer:

- Omzetting van DC naar AC

- Synchronisatiefunctie met het netwerk

- Permanent zoeken naar maximaal vermogenspunt (MPP)

- Ontkoppelingsfunctie van het netwerk

© Energie Facteur 4 vzw

Schema van PV-systeem
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Schema van PV-systeem: Strings
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► 1 string: 1 kring in serie, afhankelijk van:

►Het gewenste vermogen

►Komt overeen met het vermogen van de omvormer

►De oriëntatie van de panelen

►De schaduw op de panelen

►Bij optimalisatie: panelen groeperen volgens prestaties



Schema van PV-systeem: Strings

29

Zones met veel schaduw



De omvormer
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► Transformatie AC → DC

► Synchronisatie met de netwerkfrequentie (50 Hz)

►Optimalisatie van de productie door MPPT

► Maximum Power Point Tracking

► Compenseert productieschommelingen

►Hoek en oriëntatie van de zon

►Schaduw: structuren (schoorstenen,…) en weer 

(wolken,…)

►1, 2 of 3 MMPT → strings per omvormer



De omvormer: MPPT
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► Maximum Power Point, varieert naargelang van:

►De bezonning

►De temperatuur

►Door wijziging van de weerstand (lading) toegepast 

in de omvormer



De omvormer: MPPT – Technische fiche 

module

32



5. PLAATSING VAN ZONNEPANELEN
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Integratie op het dak

► Hellend dak

► Toiture plate

ANCRAGE BALLAST

AANZUIG-/ 

ONDERDRUKSYSTEEM 34

…minder 

doeltreffend dan …

Want GEEN 

ventilatie langs 

onder

→ Afkoeling 

→ Betere η 

Bron: archiexpo.fr & CSTC

Vacuümeffect

Windverloop
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Een zonne-installatie op mijn dak?
Oriëntatie

● Invloed van de oriëntatie en de helling van de panelen

► Optimum: Zuiden en 35°

Bron: apere.org
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Een zonne-installatie op mijn dak?

● “Optimale” oriëntatie

► Maximale productie per kWp

► Dekking 55% dakoppervlakte

► Hoge dakbelasting

● Oost/west-oriëntatie

► Maximale productie per m²

► Dekking 85% dakoppervlakte

► Lage dakbelasting

Bron: http://mm.stedebouwarchitectuur.nl

Bron:http://groupe-electrogene.xtrmexport.com/
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Een zonne-installatie op mijn dak?
Ballast nodig?

● Windvang

► Verschuiven

► Opheffen

► Omgooien

Bron: WTCB

DEMO!

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2993392/2016/11/20/Bewakingsbeelden-tonen-hoe-zonnepanelen-van-dak-waaien-in-Sint-Pieters-Leeuw.dhtml
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Een zonne-installatie op mijn dak?
Overbelasting van het dak

● Extensief groendak: 30-100 kg/m²

● Intensief groendak: 100-400 kg/m²

● Voor een zonne-installatie 35°:

► Ballast van 450 kg/m²

► Ballast van 0-5 kg/m²

Bron: Schletter.de

Voorstelling van de draaglast
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Een zonne-installatie op mijn dak?
Overbelasting van het dak

● Overbelasting toegelaten

► NBN EN 1991–1–3

► Belasting volgens hoogte (sneeuwbelasting)

► Voor minder dan 100 m → 30 cm sneeuw → 60 kg/m²

► Gewicht van de panelen toevoegen

► Gewicht van de ballast toevoegen

● De ontwerpwaarden van het gebouw vastleggen/vinden

Bron: Cenergie.be



40

Een zonne-installatie op mijn dak?
Overbelasting van het dak

Bron: Cenergie.be
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Een zonne-installatie op mijn dak?
Overbelasting van het dak

Bron: hln.be
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Een zonne-installatie op mijn dak?
Overbelasting van het dak

Bron: hln.be



43

● Compromis

► Zuiden en 15°?

● Voordelen

► Weinig windvang

► Hoge dekking +55% (1 oriëntatie)

► Lage dakbelasting

► Aanvaardbare rendementsverliezen
Bron: apere.org

Een fotovoltaïsche installatie op mijn dak? 
Oriëntatie en helling
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Bron: archiexpo.fr

Een fotovoltaïsche installatie op mijn dak? 
Oriëntatie en helling

Vacuümeffect

Windverloop
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● 18 onafhankelijke installaties

● +- 1kWc/installatie

● 15° en +- zuiden

Bron: Cenergie

Een fotovoltaïsche installatie op mijn dak? 
Schaduw



46Bron: Cenergie

● Simulatie

● +- 3 x hoogte obstakel

● Toestand op 21/12

Een fotovoltaïsche installatie op mijn dak? 
Schaduw



47Bron: Cenergie

Een fotovoltaïsche installatie op mijn dak? 
Schaduw
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Mogelijke combinaties:
Zonnepanelen en een groendak?

● Verbetering van de diversiteit

► Niet verenigbaar met een oost/west-oriëntatie: te hoge dekkingsfactor

Bron: www.architectenweb.nl Bron: Dunett et Kingsbury “Toits et murs végétaux”

Bron: http://mm.stedebouwarchitectuur.nl

http://www.architectenweb.nl/
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Mogelijke combinaties:
Zonnepanelen en een groendak?

● Opgelet voor het onderhoud!

Bron: Cenergie
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Mogelijke combinaties:
Zonnepanelen en recuperatie van 
regenwater?

● Kwaliteit van het water: geen problemen

● Zonne-energie + recuperatie van regenwater en groendak

► Beter dan klassiek groendak

Bron: Matriciel - LB

Planten 

voor zon

Zone met 

kiezels

Keuze van 

schaduwplanten 

Hooge < h



6. APPARTEMENTSGEBOUWEN

51



52

● Algemeen principe

► Verbod op verkoop elektriciteit

► Vrije markt: vrije keuze van leverancier

● Oplossing?

► Alleen de meter(s) van de gemeenschappelijke ruimten voeden

► De werken aangrijpen om 1 collectorenveld te plaatsen

› Verdeeld over verschillende omvormers

› Elke omvormer voedt 1 meter

► Complex vanuit oogpunt gemeenschappelijke eigendom

Wie heeft voordeel bij de geproduceerde 
energie
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● Studie uit 2016 voor BGHM en Leefmilieu Brussel

► Registratie en analyse van de elektriciteitsprofielen van de 

gemeenschappelijke ruimten

► 16 bestudeerde gebouwen

► Vaststellingen:

› Geen grote schommelingen overdag 

› Lineaire reactie tussen grootte en geabsorbeerd vermogen

Welk vermogen installeren?
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● Studie uit 2016 voor BGHM en Leefmilieu Brussel

Welk vermogen installeren?
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● Slimme meters/ontkoppelaars

► Verdeling van het verbruik  naargelang van het aandeel in de 

investering

Alternatieve oplossing?



7. OPTIMALISATIE VAN DE INSTALLATIES
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● Indien bestaande installatie

► Controle van de staat van de installatie, netheid,…

► Controle van de productie per string

► Eventueel schoonmaak

► Simulatie van de productie >< reële productie

► Financiële optimalisatie: minimale injectie 

● Indien nieuwe installatie

► Optimizers installeren

► De werken aangrijpen om 1 collectorenveld te plaatsen

› Verdeeld over verschillende omvormers

› Elke omvormer voedt 1 meter

► Complex vanuit oogpunt gemeenschappelijke eigendom

Optimalisatie van de installaties



Optimalisatie van de installaties
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| 4©2015 SolarEdge
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Confidential

● Optimizers/Micro-omvormers

► Principe: de productie per paneel optimaliseren 

zonder gevolgen voor de hele string

► 2 opties

› Micro-omvormer per paneel overgang DC-AC

› Optimizer DC-DC MPPT

● Follow-up per paneel mogelijk

● Verschillende oriëntatie (en beschaduwing) 

mogelijk

● Niet nadelige productietoleranties

● Meest voorkomende fabrikanten:

► Enphase (micro-omvormer)

► SolarEdge (optimizer DC-DC)

Omvormer

String

Net



Optimalisatie van de installaties



Optimalisatie van de installaties

| 10©2015 SolarEdge

Supervision au niveau module

Les modules sont présentés sur une carte 
virtuelle du site

Une alerte (jaune) apparaît pour les 
modules sous performants



Optimalisatie van de installaties

● PID: Potential induced degradation

● Prestatie kan met 20% dalen

► (volgens fabrikant)

● Effect van PID omkeren

● Hoe? ‘s Nachts stroom injecteren in omgekeerde richting. 

● Geen ervaring met het product

● www.ilumen.be



8. FINANCIËLE ASPECTEN
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Kost: investering

(Source : Brugel)
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• Verlaging kost €/kWp

• < 2000 €/ kWp

• < 5 kWc : 2.600 €/kWp

• < 10 kWc : 2.100 €/kWp

• 10-100 kWc: 1.700 €/kWp

• > 100: 1.400 €/kWp



Kosten: Investering
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(Bron: PV Calc)

(Bron: Brugel, Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt 

toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de 

economische parameters, 6 september 2013.)
Bron: Apere, Smartguide, 2013

/3 en 5 ans !
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Toekenning van 

groenestroomcertificaten

Financiële

opbrengsten

# GSC/MWh
1 GSC voor

productie van

MARKTPRIJS

(GSC tbv € 85)

Alle groottes 2,4 CV / MWh 417 kWh € 204/MWh

Kosten: Productiesteun en Besparing (Brussel)
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• Aantal groenestroomcertificaten toegekend in Brussel 

(datum van indienststelling na 2 augustus 8/2013)

• Steun berekend voor ETVT = …7-8… jaar (zie Brugel)

• Toekenningsperiode van GSC: max. 10 jaar na 

inbedrijfstelling (verlengbaar onder bepaalde voorwaarden)

• Geldigheid van de GSC: 5 jaar

• Besparing: opgelet met de compensatie!

• Indien < 5 kWp: de meter “draait terug” = “compensatie”

• Indien ≥ 5 kWp: wat niet onmiddellijk wordt verbruikt, gaat verloren 

(in het ideale geval verkocht ~ € 0,04/kWh) → zelf zo veel mogelijk 

verbruiken!

Vanaf! 2020-2022!



Geïnstalleerd vermogen en vooruitzichten
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Bron: EF4 asbl

Op 31/12/2013 Wallonië Vlaanderen Brussel

Start van het steunmechanisme 2008 2006 2008

Geïnstalleerd  vermogen 684 MW 2123 MW 43 MW

Geïnstalleerd vermogen per 

inwoner
195 Wp/inw. 337 Wp/inw. 38,5 Wp/inw.



Tool, websites, … 
< 5 kWp: Financiële fotovoltaïsche simulator: http://sifpv-bxl.apere.org

kWh/kWp?

→ PVGIS: http://photovoltaic-software.com/pvgis.php

“Live” demonstraties 

tijdens de opleiding

67

http://sifpv-bxl.apere.org/?lang=NL
http://photovoltaic-software.com/pvgis.php


Tool, websites, … 
Pvcalc (voor alle installaties)

Beschikbaar op http://www.environnement.brussels/

Startpagina> Professionnals > Activiteitensectoren > Gebouw (constr., renovatie, beheer) > Wat is

groene energie > Fotovoltaïsche zonnepanelen > Ontwerp
68

http://www.leefmilieu.brussels/pro
http://www.environnement.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/pro
http://www.leefmilieu.brussels/pro
http://www.leefmilieu.brussels/secteurs-dactivites/batiment
http://www.leefmilieu.brussels/secteurs-dactivites/batiment
http://www.leefmilieu.brussels/themas/energie/wat-groene-energie
http://www.leefmilieu.brussels/themas/energie/groene-energie/fotovoltaische-zonnepanelen
http://www.leefmilieu.brussels/themas/energie/groene-energie/fotovoltaische-zonnepanelen/een-fotovoltaisch-project-ontwerpen


1. Het elektriciteitsverbruik van het gebouw beperken

• Het elektriciteitsverbruik door verlichting beperken 
• Dossier | Optimaal gebruik van kunstlicht

• Het elektriciteitsverbruik door toestellen beperken 
• Dossier | Warmtelasten beperken

• Actieve koeling vermijden, passieve koeling gebruiken 
• Dossier | Een passieve koelstrategie toepassen

• De eventuele resterende koelvraag zo efficiënt mogelijk opwekken 
• Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

• Efficiënt distributiesysteem voor verwarming, koeling en ventilatie
• Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte)

• Dossier | Concevoir un système de ventilation énergétiquement efficace

2. Het resterend elektriciteitsverbruik beoordelen

• Het elektriciteitsverbruik bepalen: jaarverbruik en bij voorkeur maandverbruik en, 

eventueel, dagprofiel
• Pagina van de gids | Inschatten wat het resterende elektriciteitsverbruik zal zijn

69

Aandachtspunten tijdens het ontwerp
Referenties Gids Duurzame Gebouwen

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/optimaal-gebruik-van-kunstlicht.html?IDC=22&IDD=5316
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/warmtelasten-beperken.html?IDC=22&IDD=6234
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-passieve-koelstrategie-toepassen.html?IDC=22&IDD=5981
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-beste-productiewijzen-voor-hernieuwbare-koeling-kiezen.html?IDC=22&IDD=5967
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/verwarming-en-sanitair-warm-water-efficiente-installaties-garanderen-distributie-en-afgifte.html?IDC=22&IDD=5444
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-energie-efficient-ventilatiesysteem-ontwerpen.html?IDC=22&IDD=5340
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/inschatten-wat-het-resterende-verbruik-zal-zijn.html?IDC=7359
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506
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3. Het potentieel voor levering van hernieuwbare elektrische energie beoordelen

Beschikbare dakoppervlakte. Beschikbaar draagvermogen van het dak. Schaduw, 

oriëntatie en helling.
• Pagina van de gids | Inschatten wat het potentieel is aan te leveren hernieuwbare elektrische energie

4. Kosten-batenanalyse + keuze van het systeem

• Economische analyse van de verschillende technieken (simulatie met technologieën, 

oriëntatie, schaduw, oppervlakte, …) met tools. 

• Keuze van het systeem of van meerdere systemen (opgelet garantie omvormer < of > 

10 jaar, rendementsgarantie)
• Pagina van de gids | Kosten-baten analyse en keuze van het systeem

5. Ontwerp van het gekozen systeem of de gekozen systemen

• Ontwerp van het systeem: dichtheid dak, bevestiging op het dak, luchtdoorstroming, 

omvormer op een koele plaats, verliezen kabels < 2%...
• Pagina van de gids | Ontwerp van de installatie

6. Controle van de werking en optimalisering van de regeling

• Follow-up van de productie en van de afstemming ervan op de verwachtingen
• Pagina van de gids | Controle van de werking en optimalisatie van de regeling

Aandachtspunten tijdens het ontwerp
Referenties Gids Duurzame Gebouwen

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/inschatten-wat-het-potentieel-hernieuwbare.html?IDC=7360
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/kosten-baten-analyse.html?IDC=7361
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/ontwerp-van-het-gekozen-systeem.html?IDC=7362
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/controle-van-de-werking-en-optimalisatie.html?IDC=7363
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506
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● Leefmilieu Brussel:

► Fotovoltaïsche zonne-energie

● Apere

► http://www.apere.org/

● Brugel

● www.brugel.be 

● Youtube:

● Uitleg door Prof. Arno Smets (Engels): DelftX Solar Energy MOOC

Interessante tools, internetsites:

Referenties Gids Duurzame Gebouwen:

● Startpagina Gids Duurzame gebouwen

● Dossier | Installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit integreren

http://www.leefmilieu.brussels/themas/energie/groene-energie/fotovoltaische-zonnepanelen
http://www.apere.org/nl/welkom
https://www.brugel.brussels/nl_BE/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/installaties-voor-de-opwekking-van-hernieuwbare-elektriciteit-integreren.html?IDC=22&IDD=5993
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Te onthouden uit de uiteenzetting

● Zonne-energie

► In grote hoeveelheid beschikbaar

► Schaduw, oriëntatie, helling!

● Fotovoltaïsche panelen aangepast aan nieuwbouw en 

renovatie

► Beschikbare oppervlakte

► Belasting van het dak

► Belang van schaduw

► Optimalisatie door goed ontwerp

● Eenvoudige tools om te oordelen of een project zinvol 

is
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Jonathan FRONHOFFS

Projectleider

Cenergie

02.513.96.13

info@cenergie.be

mailto:info@cenergie.be

