Persbericht
KiesZon plaatst 14.000 zonnepanelen voor
Jumbo
Veghel, 2 februari 2017 – Eerder deze week is KiesZon gestart met het plaatsen van
14.000 dunne film zonnepanelen op het hoofdkantoor en het distributiecentrum van
Jumbo Supermarkten in Veghel. Na oplevering zal het complete systeem goed zijn
voor een jaarlijkse opbrengst van 2.187.000 kilowattuur. Daarmee komt Jumbo dichter
bij haar streven van 20 procent energiebesparing en een CO2-reductie van 50 procent
ten opzichte van 2010. KiesZon levert het zonnestroomsysteem in een full service
operational lease vorm aan Jumbo.
Karel de Jong, directeur supply chain van Jumbo was aanwezig bij het plaatsen van de
eerste panelen. Hij geeft aan in de toekomst nog verdere stappen te zetten met
duurzaamheid: “Voor de toekomst is duurzaamheid een belangrijk thema voor Jumbo. We
zijn daarom erg blij met de plaatsing van de zonnepanelen. We kijken ook al naar het
gebruikmaken van bijvoorbeeld windenergie. En elektrische vrachtauto’s, om daarin
uiteindelijk ook minder CO2 uitstoot te hebben.” Jumbo streeft naar 20 procent
energiebesparing en 50 procent CO2-reductie ten opzichte van 2010 en zet met de plaatsing
van de zonnepanelen een mooie stap richting dat doel.
Frank Heijckmann, algemeen directeur van KiesZon, spreekt van een erg mooie
samenwerking tussen twee partners met vergelijkbare ambities: “Wij zijn enorm blij deze
installatie voor Jumbo te mogen realiseren. Jumbo heeft net als wij het oog op de toekomst
en ziet duurzaam als de weg vooruit. Daar helpen wij graag aan mee.” KiesZon, eind 2016
overgenomen door duurzame energieleverancier Greenchoice, realiseert het project
gebruikmakend van het door hen ontwikkelde D, B, F, M & O concept. Heijckmann zegt
daarover: “Zelf ontwerpen, bouwen en financieren legt de perfecte basis voor een succesvol
project, het dagelijks monitoren en onderhouden zorgt vervolgens voor een optimaal
presterend systeem met dito productie. Op die manier ontzorgen wij onze partners volledig.”

‘Noot voor de redactie’:
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Laura Valks-Piessens, Corporate Communicatie Jumbo, tel. 041 – 3384 800
Frank Heijckmann, Algemeen Directeur KiesZon, tel. 06 – 491 010 82
Over Jumbo
Jumbo telt momenteel zo’n 580 winkels, waaronder drie Foodmarkten. Ook zijn er 300 Pick
Up Points waar klanten hun online bestellingen kunnen ophalen en bezorgt de
supermarktketen boodschappen aan huis. In alle winkels én online wordt de unieke Jumbo
formule gevoerd (beste service + grootste assortiment x laagste prijs) en kunnen klanten
vertrouwen op de 7 Zekerheden. Door de klant altijd centraal te zetten, is het familiebedrijf
één van de best gewaardeerde supermarktketens. Niet voor niets is Jumbo al zestien keer
door GfK uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Door de overname van Super de
Boer in 2009 en C1000 in 2012 is Jumbo uitgegroeid tot het tweede supermarktbedrijf van
het land. Bovendien heeft Jumbo begin 2016 de foodserviceformule La Place overgenomen.
Voor meer informatie zie www.jumbo.com.
www.jumbo.com | twitter: @JumboSupermarkt | Facebook.com/JumboSupermarkten
Over KiesZon
KiesZon, levert grootschalige zonnestroom-projecten aan bedrijven, onroerend goed
fondsen, overheden (landelijk en gemeenten), woningcorporaties en scholen. Veiligheid en
kwaliteit zijn daarbij leidend. Daarnaast faciliteert KiesZon zonnestroomacties voor
(landelijke) collectieve particuliere acties. De afgelopen vijf jaar levert zij ook klanten van
Greenchoice kwalitatief hoogstaande zonnestroomsystemen. KiesZon onderscheidt zich op
de zakelijke markt door een Operational Lease concept aan te bieden dat wordt gevormd
door de bouwstenen Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Daarmee is KiesZon
volledig verticaal geïntegreerd en heeft zij alles in huis om duurzame energie voor iedereen
haalbaar te maken. Sinds 2017 is KiesZon een volle dochter van duurzame
energieleverancier Greenchoice.
www.kieszon.nl | twitter: @KiesZonNu | Facebook.com/KiesZon

