
 

 

Deze week: een van de zonnepanelenmonteurs aan het woord 

 

Deze uitgave gaan we mee op pad met zonnepanelen-monteur Jenner Perlot. Jenner gaat vandaag 
met zijn collega-monteurs een tiental zonnepanelen monteren op een pannendak.  
Het betreft deze keer een schuin dak. Jenner vertelt: “Vaker wordt gevraagd of het lastiger is om op 
een schuin dak zonnepanelen te monteren of op een plat dak. Het doorgaans om de ervaring die je 
hebt. Als je vaker op een dak hebt gestaan, wen je aan de omgeving en hoewel het onlogisch lijkt is 
een schuin dak doorgaans fijner om te monteren dan een plat dak. Bij een schuin dak werk je met een 
geschroefde constructie en bij een plat dak zorgt ballast ervoor dat alles goed op zijn plaatst blijft. 
Vandaar dat het werken aan een plat dak fysiek intensiever is.”  
 
Een paneel wordt vastgemaakt door middel van een speciale dakhaak. Voordat de haak op het dak 
wordt geplaatst, wordt een geïmpregneerde lat aangebracht op het dak. Deze lat zorgt ervoor dat de 
gewichtsbelasting verspreid wordt over het dak en tevens een goede ondergrond heeft om de 
dakhaak aan te bevestigen. “Elke installatie is maatwerk maar doorgaans streven we ernaar om alle 
werkzaamheden binnen een dag af te ronden. Het weer is de grootste storingsfactor en deze heb je 
niet in de hand”, legt Jenner uit. “Het valt me op dat in deze gemeente veel oude boerderijen zijn, 
deze daken zijn ook altijd weer een uitdaging. Ik heb als achtergrond installatie-monteur gestudeerd 
met daarbij een specialisatie richting de elektra. Via familie ben ik 4 jaar geleden in aanraking 
gekomen met de zonnepanelenbranche en sindsdien doe ik niets anders meer. Het leuke aan dit werk 
is dat iedere installatie weer anders is en geen enkel dak hetzelfde.” 
 
Bij aanvang van de montage is de klant erg verheugd en na de montage trots en enthousiast.  De 
zonnepanelen worden namelijk, na een zeer bewuste keuze, geplaatst. Veelal heeft de klant nog een 
aantal vragen aan de monteur of kijkt mee naar de installatie van de panelen. “Ik heb al een keer 
meegemaakt dat we van de betreffende klant niet mochten starten met de werkzaamheden voordat 
we mee ontbeten hadden. Dat was een heel aardig gebaar. Dit zijn unieke situaties waarbij steeds 
weer een glimlach op mijn gezicht wordt getoverd.” vervolgd Jenner. Afsluitend zegt hij: “Het 
belangrijkste in mijn werk is tevreden klanten.” 
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