
Volta Limburg is in Limburg in twintig 
jaar uitgegroeid tot de onbetwiste markt-
leider met de verkoop en verhuur van 
cv-ketels, boilers, geisers en bijbehoren-
de service en onderhoud. „Toch is het tijd 
voor een volgende stap,” zegt Business & 
Marketing Manager Maurice Benneker. 
„Natuurlijk garanderen we onze 80.000 
klanten in Limburg een warm huis in de 
winter. Maar we weten allemaal dat fos-
siele brandstoffen eens opraken, dat we 
alternatieve bronnen nodig hebben. Ook 
om de uitstoot van schadelijke gassen te 
verminderen, zoals afgesproken in het Kli-
maatakkoord van Parijs, moeten we over-

schakelen op duurzame bronnen zoals 
zonne-energie. We zien nu dat gemeenten 
en woningcorporaties werk maken van 
verduurzaming. Particulieren verduurza-
men hun huis, investeren in een comfor-
tabel klimaat in alle seizoenen en steunen 
tegelijkertijd het milieu. Wij willen in die 
ontwikkeling voorop lopen en hebben 
daarom het afgelopen jaar twee Limburg-
se bedrijven gekocht die gespecialiseerd 
zijn in zonnepanelen, warmtepompen en 
andere duurzame oplossingen. Specialis-
tische kunde en kennis waarmee we elke 
woning up-to-date en toekomstbestendig 
kunnen maken.” 

„Volta Solar is de nieuwe zonne-energietak 
van Volta Limburg. Met de overname van 
JTS Energietechniek zetten we nog een 
tweede belangrijke stap richting verdere 
verduurzaming. Voor de toekomst zetten 
we in op Smart Home toepassingen. Een 
systeem waarmee je in huis het klimaat 
kunt regelen, de opbrengst van de zonne-
panelen afleest en camerabeveiliging aan-
stuurt, net als de verlichting en alle elektri-
sche apparaten. Uiteraard via een app. Wij 
monitoren desgewenst alles en grijpen in als 
iets misgaat. Smart Home is dé toekomst 
waarin we in 2017 de eerste stappen zet-
ten.”

Kijk voor meer informatie of het aanvragen 
van een offerte voor de producten en 
diensten van Volta Limburg op: 
www.voltalimburg.nl

VOLTA LIMBURG 
STAPT IN 

DE TOEKOMST

 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

  

CHAPEAU
BRANDED 
CONTENT

XX _ CHAPEAUMAGAZINE.COM _ CHAPEAU BRANDED CONTENT

Maurice Benneker.


