
Gemeente Rotterdam en Fritts slaan de handen ineen
om duurzame ambities te verwezenlijken
Rotterdam bijt het spits af met grootschalige interactieve zonnepanelen Webinars
15 JUNI 2016, UTRECHT

SAMENVATTING

Zonne-energie-specialist Fritts introduceert zijn succesvolle Webinarsreeks ‘Succesvol

zonnepanelen kiezen & kopen’ bij Nederlandse gemeentes. In navolging van de afspraken die

Nederland met andere landen heeft gemaakt tijdens de Energietop in Parijs zetten de gemeentes

zich in om haar burgers te helpen bij de verduurzaming van de energieconsumptie. ‘Het resultaat

van een Webinar is doorgaans dat de deelnemers door de bomen het bos weer zien en een keuze

kunnen maken voor zonnepanelen op het eigen dak’, aldus Lex Schiebaan, expert van Fritts en

bekend van het consumentenprogramma Radar.

Utrecht, 15 juni 2016 – Zonne-energie-specialist Fritts introduceert zijn succesvolle Webinarsreeks
‘Succesvol zonnepanelen kiezen & kopen’ bij Nederlandse gemeentes. In navolging van de
afspraken die Nederland met andere landen heeft gemaakt tijdens de Energietop in Parijs zetten de
gemeentes zich in om haar burgers te helpen bij de verduurzaming van de energieconsumptie. ‘Het
resultaat van een Webinar is doorgaans dat de deelnemers door de bomen het bos weer zien en een
keuze kunnen maken voor zonnepanelen op het eigen dak’, aldus Lex Schiebaan, expert van Fritts
en bekend van het consumentenprogramma Radar.

In de gepubliceerde doelstellingen over het gebruik van zonne-energie is vastgesteld dat er in de
periode tot en met 2018, maar liefst 4.500 huishoudens voorzien moeten worden van zonnepanelen.
Een ambitieuze doelstelling als deze is tegenwoordig geen utopie meer. Om dit te verwezenlijken is
het echter wel zaak om je als gemeente te omringen met de juiste partijen die begeleiding kunnen
bieden waar nodig. Het implementeren van zonnepanelen op grote schaal binnen een gemeente is
immers een intensief proces waar expertise een pré is. De gemeente Rotterdam heeft mede
daardoor gekozen om haar burgers online te informeren over de mogelijkheden van zonne-energie
via interactieve Webinars. Een aantrekkelijke mogelijkheid voor veel inwoners om vanuit hun huis
mee te kijken en vragen te stellen over het gehele aankoopproces van een zonnepanelen systeem.
Verschillende aspecten worden besproken, van het financieel voordeel en het milieu tot het realiseren
van een energie-onafhankelijk huishouden.

Fritts wil graag het duurzame energie aanbod in Nederland vergroten en ziet dat een grote groep
twijfelt om over te stappen. Het helpen van deze groep twijfelaars motiveert iedere dag om de



informatievoorziening te verbeteren. Het geeft een voldaan gevoel om te zien dat de gemeentes met
Rotterdam voorop, de stap durven te nemen om haar inwoners via een interactieve manier proberen
te bereiken. We leven tegenwoordig immers in een maatschappij die zich grotendeels online afspeelt.

Werkwijze

Hoe werkt een Webinar? Een Webinar is een online training. Deelnemen kan via de computer, tablet
of smartphone. Lex Schiebaan geeft een informatieve presentatie over de belangrijkste punten waar
je op moet letten bij de aankoop van een zonnepanelensysteem. Tijdens deze training is er uitgebreid
tijd om live vragen te stellen over zonnepanelen en alles wat hiermee te maken heeft. U vraagt, Lex
antwoordt.

Streven

Lex Schiebaan, mede- oprichter van Fritts.nl, was in november vorig jaar te gast bij het consumenten
tv-programma Radar, waar hij de gevaren en risico’s voor consumenten bij de aanschaf van
zonnepanelen uiteenzette. Over de Fritts Review-methode zegt hij: “Het liefst zien we bij Fritts dat we
allemaal teruggaan naar de zon, de bron van gratis energie. Gelukkig is er onder consumenten
steeds meer interesse voor zonnepanelen. Maar het is nu niet bepaald een zak aardappelen die je
koopt – het gaat om een flinke investering. Wij willen consumenten dan ook helpen de juiste en
verantwoorde keuze te maken.”

####

Over Fritts

Fritts.nl is een onafhankelijk online informatieplatform over zonnepanelen. Fritts biedt hulp door
middel van adviesdiensten tijdens de oriëntatie, de aankoop en het bezit van zonnestroominstallaties.
Zij voorzien maandelijks ruim 15.000 websitebezoekers van informatie en tientallen klanten van
professioneel advies. Op deze manier helpt Fritts.nl aan het realiseren van meer lokaal opwekte
zonne-energie in Nederland. Stroom, opgewekt door en voor consumenten. Autonomie op het gebied
van energievoorziening terug bij de burger. Bezoek www.fritts.nl voor meer informatie.
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CONTACTPERSONEN

OVER FRITTS

Fritts.nl is een onafhankelijk online informatieplatform over zonnepanelen. Fritts biedt hulp door middel van
adviesdiensten tijdens de oriëntatie, de aankoop en het bezit van zonnestroominstallaties. Zij voorzien
maandelijks ruim 15.000 websitebezoekers van informatie en tientallen klanten van professioneel advies. Op
deze manier helpt Fritts.nl aan het realiseren van meer lokaal opwekte zonne-energie in Nederland. Stroom,
opgewekt door en voor consumenten. Autonomie op het gebied van energievoorziening terug bij de burger.
Bezoek www.fritts.nl voor meer informatie.
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