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Nadat in 2014 door vrijwilligers alle 250 lichtarmaturen en vluchtwegaanduidingen in de 

gezamenlijke ruimten van het appartementencomplex Parkhof in Oss zijn gerepareerd, 
gereviseerd en drastisch gewijzigd om een forse energiebesparing te realiseren werd het 

tijd om in termen van energiebesparing verder te denken. 
 
Al diverse keren is er de afgelopen jaren gekeken naar de mogelijkheid om zonnepanelen 

te installeren maar de tijd was er niet rijp voor. Begin 2015  werd daar als gevolg van 
gewijzigde overheidsregels en extreem lage spaarrente anders over gedacht en in mei 

2015 ging de Algemene Ledenvergadering akkoord met de aanleg van een PV-installatie 
met als doelstelling om het eigen verbruik in de gezamenlijke ruimten van 36.000 kWh per 
jaar zelf op te wekken. 

 
Op 26 juni 2015 werd de installatie met 152 panelen met  40,28 kWP  in gebruik genomen. 

 
Meten is weten en dat geldt niet alleen voor het goed in de gaten houden van het verbruik 
maar ook in hoeverre de verwachtingen van de PV-installatie worden waargemaakt. 

Dit is het bestuur aan haar leden van de VvE immers verplicht. 
 

Na veel zoeken werd besloten om een iungo aan te schaffen om met name dat laatste 
mogelijk te maken.  

Het werkte niet direct omdat de breakout box het niet deed maar ook dat was binnen de 
kortste keren opgelost. Dezelfde dag nog een nieuwe toegestuurd gekregen en later de 
defecte unit teruggestuurd. Dat is dus de insteek van dit bedrijf. 

Alleen iungo bleek de oplossing te bieden waarbij de data in huis blijven en in real-time 
teraadplegen zijn. 

Toch hadden wij nog een wens die op dat moment nog niet beschikbaar was maar waar 
kennelijk wel al binnen de iungo-ploeg over werd nagedacht, namelijk een "kiosk". 
De term "kiosk" staat voor het presenteren van informatie op een scherm(pje) in een 

(semi) publieke ruimte in een vastgesteld formaat en liefst zonder voor dat doel onnodige 
toeters en bellen. 

 
Tot onze grote verbazing was binnen twee weken de kiosk beschikbaar en werkt sindsdien 
tot volle tevredenheid.  

Alle bewoners van het appartementcomplex Parkhof kunnen tussen 08:00 en 20:00 zien 
wat de opbrengst is van de PV-installatie en wat er op dat moment aan de 

energiemaatschappij wordt geleverd. 
Er zijn nog wat wensen voor een paar aanpassingen van de software van de iungo maar de 
betrokkenheid van het iungo team zal er zeker voor zorgen dat ook daar nog naar wordt 

gekeken.  
 

Na een eerdere desillusie met een andere potentiële leverancier heeft iungo met een klein, 
zeer vakkundig en klantvriendelijk team voor ons bewezen de juiste partner te zijn voor dit 
onderdeel van de PV-installatie. 

 
Een team van veel wol en weinig geschreeuw om een oud Nederlands spreekwoord maar 

eens aan de werkelijkheid aan te passen. 
 
 


