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NAl 25 jaar  heer en meester in hergebruik

Rent-Panel verhuurt al 25 jaar panelen die gebruikt kunnen worden voor 
stand-, winkel–, decor– en etalagebouw. Inmiddels roert het bedrijf zich 
ook in de bouw-, afbouw en de interieurbranche. Dit jaar introduceert 
Rent-Panel een nieuw wandenconcept voor de zakelijke markt waarmee 
kantoren flexibeler en duurzamer kunnen worden ingedeeld.

Door de markt Repita panelen aan te 
bieden op basis van gebruik, creëert 
Rent-Panel tijdelijke en flexibele 
afscheidingen. Dit is ook voor de 
kantorenmarkt een uitkomst, zegt 
mede-eigenaar Jim Overbeek. “Kantoren 
worden steeds korter verhuurd. Vroeger 
werden er nog wel eens tienjarige 
contracten afgesloten, maar dat is echt 
verleden tijd. Bedrijven zijn stukken 
dynamischer geworden. Er is geen 
onderneming meer die twintig jaar op 
dezelfde plek blijft zitten. Met ons 
wandenconcept kunnen zij hun interieurs 
een stuk flexibeler indelen.”
Overbeek heeft dus hoge verwachtingen 
van zijn nieuwe concept. Ook omdat je 
met de panelen van zijn bedrijf een einde 

kunt maken aan de in opspraak geraakte 
kantoortuinen. Steeds meer partijen 
ontdekken dat deze ruimtes een negatief 
effect hebben op de gezondheid en 
prestaties van het personeel.
“Wij willen van kantoortuinen weer 
normale ruimtes maken, waar je met een 
vijftal mensen samenwerkt in plaats van 
tachtig,” stelt Overbeek. “Het is namelijk 
onverstandig om alle werknemers van 
verschillende afdelingen en met eigen 
disciplines bij elkaar te zetten. Dit levert 
onnodig veel wrijving en stress op.”

Akoestiek
De speciale afscheidingen van Rent-
Panel blinken uit in akoestiek. Door het 
plaatsen van de panelen verliest het 

plafond in een kantoorruimte voor een 
deel zijn functie. Dit scheelt enorm in de 
kosten, legt Overbeek uit. “Vele zaken als 
luchtbehandeling, brandmelding en 
verlichting zijn geïntegreerd in een 
plafond. Indien je onze akoestische 
panelen onder het plafond plaatst, hoef 
je daar verder geen aanpassingen te 
verrichten.”

Duurzaamheid en circulariteit
Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om 
hun kantoor en werkplaats circulair in te 
richten. Nog een reden om met de 
panelen van Rent-Panel aan de slag te 
gaan. Met hergebruik als basis is 
duurzaamheid bij Rent-Panel al een 
kwart eeuw de drijfveer.

“In het hergebruiken van wandpanelen 
zijn we inderdaad heer en meester,” 
bevestigt Overbeek. “Standhouders en 
evenementenbouwers besparen met 
onze producten enorm veel tijd, geld en 
kosten. Ze hoeven voor de paar grote 
projecten die ze jaarlijks uitvoeren 
namelijk geen wanden te produceren of 
aan te schaffen. Door panelen bij ons te 
huren, verdwijnen ze ook niet bij het grof 
vuil. Onze klanten kunnen de wanden zelf 
in hun gewenste kleur schilderen, waarna 
wij ze na gebruik weer revitaliseren voor 
de volgende klus.”

Breder inzetten
De technieken die Rent-Panel al 25 jaar 
gebruikt in de standbouw, worden ook 
ingezet in de bouw en de afbouw. Zo 
heeft Rent-Panel voor een gevelproject 
in Rotterdam een grote partij 
stofschotten en vijf pallet brede deuren 
geleverd. Deze werden op vijf 

verdiepingen tegelijk ingezet om 
kantoren van het werkgebied te 
scheiden. De opdrachtgever boekte 
hiermee een enorme tijdwinst. Het 
project was namelijk anderhalve maand 
eerder afgerond dan gepland. Daarnaast 
was er sprake van géén afval, géén 
materialeninkoop en een maximale 
flexibiliteit. 

Hoge standaard
De stofschotten van Rent-Panel hebben 
een zeer hoge standaard en zijn zeer 
populair. Door veel te brainstormen met 
timmerlieden, de tekenkamer en de 
werkplaats is het bedrijf na een aantal 
tests met het ultieme product gekomen. 
“Onze stofschotten worden inzet bij een 
aantal grote evenementen zoals Art 
Rotterdam. Bij die vakbeurs praat je al 
snel over een kleine drie kilometer aan 
wanden,” aldus Overbeek. 

Aan zijkant Vloeren en wanden

Het feit dat door de covid-19 pandemie 
vele beurzen zijn geannuleerd of 
verplaatst, heeft Rent-Panel geïnspireerd 
tot het ontwikkelen van de Repita 
schroefvast. Hiermee kunnen klanten 
tijdelijk een eigen showroom maken om 
toch veilig verantwoord hun producten 
uit te stallen en bezoekers te ontvangen. 
Ook levert Rent-Panel tijdens de 
coronacrisis wanden aan teststraten, 
scholen en zorginstellingen. Het is 
typerend voor het innovatieve vermogen 
van de onderneming. Overbeek: “Met een 
groot assortiment aan panelen in 
verschillende maten kan door ons bedrijf 
elke vorm van flexibele afscheiding 
worden gerealiseerd. Voor elke 
toepassing hebben we al een kwart 
eeuw een passend product en kunnen 
we elke vraag naar een flexibele 
afscheiding beantwoorden.” 
Ralf Pijnenburg
Rentpanel.nl

‘Wij willen van kantoortuinen flexibele, 
duurzame ruimtes maken’


