Bedrijfsprofiel

De Rycke en Zonen

“Een dak vol rendabele zonneschijn”
Dakwerken en zonnepanelen: De
Rycke & Zonen uit Gavere fungeert
al jarenlang als een specialist in beide segmenten. Als pionier in zonneenergie, had een bedrijf in die markt
al een stevige expertise opgebouwd
nog voor de hele hype goed en wel
begon. “Wij zorgen ervoor dat de
panelen worden geplaatst met de
grootste zorg voor de dakconstructie,” beklemtonen Nico De Rycke en
verantwoordelijke Wim Demoor.
Sinds meer dan dertig jaar staat het
familiebedrijf in de wijde omgeving rond
Gavere bekend als een door de wol geverfde dakspecialist. “De stap naar de plaatsing
van thermische en fotovoltaïsche panelen
hebben wij snel, doordacht en bewust gezet. Zonnepanelen op een dak monteren
is een vak op zich. Vooraf maken we altijd
een uitgebreide projectanalyse, zodat we
telkens kunnen kiezen voor het meest geschikte montagesysteem. Onze deskundigen plaatsen de panelen volgens de regels
van de kunst.”

Ijzersterke waarborg
Klanten van De Rycke & Zonen mogen sowieso op beide oren slapen. “Dat
Wim Demoor.

Nico De Rycke: “Zonne-energie blijft voor talrijke grote bedrijven, kmo’s en particulieren een product
waar muziek in zit.”

danken wij aan onze keuze voor de hoogkwalitatieve panelen van Hosun. Deze producent heeft zich helemaal verzekerd om
op alle panelen een waarborg van 25 jaar
te kunnen geven. Een betere illustratie van
het vertrouwen in de excellente kwaliteit,
bestaat er niet. Omdat de premie volledig betaald is, kunnen klanten zelfs bij het
eventuele wegvallen van de firma dus de
garantie claimen. Een extra troef is dat de
waarborg pas in werking treedt vanaf de
plaatsing op het dak.”
Zelfs nu de markt het moeilijk heeft,
richtte De Rycke & Zonen geen aparte
vennootschap voor de activiteiten in de
zonne-energiemarkt op. “Dat bewijst ons
onwankelbare vertrouwen in het product. Bovendien krijgen onze klanten
daardoor de zekerheid dat ze, zelfs mocht
er een probleem opduiken, altijd bij ons
terechtkunnen.”

almaar verder bloeien. “Enerzijds blijft dit
een familiebedrijf, dat de kracht heeft om
iedere klant op een heel persoonlijke manier te benaderen. Anderzijds zijn we toch
groot genoeg om ieder project heel professioneel op te volgen. Dankzij die aanpak
verzorgen we in onderaanneming heel wat
tot de verbeelding sprekende installaties.
Zonne-energie blijft voor talrijke grote bedrijven, kmo’s en particulieren een product
waar muziek in zit: daardoor zijn ze immers
niet langer afhankelijk van stijgende energieprijzen,” besluiten Nico De Rycke en
Wim Demoor.

Onderaanneming
Via mond-tot-mondreclame zag de onderneming de activiteiten de jongste jaren
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