TMC heeft één van haar woonwinkels
voorzien van 430 zonnepanelen met
Zon Offensief Zeeland

TMC Wonen helpt consumenten en bedrijven bij het inrichtingen hun woning of kantoor.
Van vloeren, tot ramen, wanden en meubels. Het dak van één van de 4 woonwinkels in
Goes is sinds begin 2019 voorzien van zonnepanelen via Zon Offensief Zeeland.
Tonnie van Bliek, boekhouding: “Het dak in Goes was pas vernieuwd en gaat weer zo’n 25 jaar mee.
Daarom is deze zeer geschikt voor zonnepanelen. Met onze 430 zonnepanelen wekken we jaarlijks
zo’n 95% van onze elektriciteitsbehoefte zelf op. Hiervan gebruiken we direct 45%.”
TMC heeft gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege de stijgende energieprijzen.
Tonnie: “Zonnepanelen zijn inmiddels steeds meer ingevoerd en steeds effectiever. In de meubelsector merken we de effecten van een crisis altijd net wat langer. Het duurt wel even voordat men
weer gaat investeren in de eigen woning. Dat heeft invloed op onze investeringscapaciteit. Via Zon
Offensief Zeeland kunnen we via een leaseconstructie onze kosten spreiden over de gehele periode.
En dat maakt het plaatsen van zonnepanelen via Zon Offensief voor ons heel aantrekkelijk.”
Voor TMC is verduurzamen van belang. De verlichting is omgebouwd tot LED. En er wordt gewerkt
aan een papierloze administratie. Gescheiden afvalinzameling wordt al jaren gedaan. Snij-afval van
bijvoorbeeld marmoleum gaat terug naar de leverancier voor hergebruik. Tonny: “In onze offerteaanvragen komt circulaire productie ook als eis voor. En wij zien dat steeds meer van onze
leveranciers zich onderscheiden via circulaire productie. Voor klanten is echter wel belangrijk dat dit
niet meer kost.” Ook heeft TMC 3 statushouders in dienst uit Syrië en Eritrea. Tonny: “Het zijn
ervaren mensen die hier moeilijk aan een baan komen. Voor ons een logische keuze met een winwin situatie voor beiden.”
Tonny ziet de energierekening steeds lager worden nu het weer mooier wordt en hij is erg benieuwd
hoe de cijfers er voorstaan als hij de balans van het eerste jaar zonnepanelen kan opmaken.

