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Dé expert in schaduwdoeken

Zijn schaduwdoeken sieren zelfs al 

Curaçao International Airport. “Mijn 

grootste project tot nu toe, met drie 

doeken van 10 x 8 meter. Het is fijn 

als je werk ook daar zo gewaardeerd 

wordt”, glimlacht Peter Ogterop. 

Sinds anderhalf jaar is de voormalig 

Vleutenaar woonachtig in Apeldoorn. 

Alweer elf jaar is hij met zijn webshop 

www.zonz.nl dé expert in schaduw-

doeken.

ZONZ sunsails, zo heet zijn bedrijf officieel. 
De ZON spreekt voor zich, de laatste Z 
staat voor zeilen. Vanuit zijn passie voor de 
sunsails, verzorgt Ogterop de ideale scha-
duw voor iedereen. “Een schaduwdoek ver-
zacht het intense zonlicht en creëert een 
sfeervolle buitenruimte met een aangenaam 
licht. Daarnaast bieden schaduwdoeken ver-
koeling en bescherming tegen schadelijke 
UV-straling. Ze geven beschutting tegen 
zon, wind en regen.”

Voor de rust en de fraaie natuur kwam hij 
op de Veluwe wonen. In De Meern, naast 
Vleuten, had Ogterop naast zijn webshop 
ook een showroom voor zijn producten, maar 
daar is hij in Apeldoorn van afgestapt. “Mijn 
klanten komen uit heel Nederland en uit 
België, en dus ook al uit Curaçao. Dan is een 
webshop voldoende. Ik richt me met de scha-
duwdoeken voornamelijk op particulieren en 
kinderdagverblijven, waar de bescherming 
tegen de zon en UV-straling een belang-
rijke rol speelt. Maar ook voor zorgcentra 
zijn ze erg geschikt.” De schaduwdoeken zijn 
wereldwijd al enorm populair. “Ze hebben 
de voordelen van een parasol, qua optimale 
bescherming, maar nog veel meer. Een para-
sol kan omwaaien, een schaduwdoek kan 
met meer vierkante meters meer wind heb-
ben. Ze worden bijvoorbeeld bevestigd met 
ons handige katrolsysteem tussen houten 
of aluminium palen.”

Ogterop doet momenteel vooral veel zaken 
via Business-to-Business, met hoveniers 
en een grote doe-het-zelf-winkelketen als 
belangrijke afnemers. “De laatste zes jaar zijn 
we naast standaard doekmaten ook gestart 
met doeken op maat. Bovendien groeit het 
assortiment nog steeds; men kan bij ons bij-
voorbeeld ook terecht voor de zogenoemde 
harmonicadoeken - waarmee je snel wis-
selt tussen zon of schaduw - en wind- en 

privacydoeken. In kunststof, polyester of 
acryl doek en gegarandeerd minimaal 95% 
bescherming tegen UV-straling. Het is onder 
een schaduwdoek ook aanzienlijk minder 
warm dan onder een zonnescherm, omdat 
de wind gewoon zijn gang kan gaan door de 
kleine gaatjes in het schaduwdoek.”

Graag zet de sympathieke ondernemer nog 
even de grootste voordelen van ZONZ sun-
sails op een rij: “Wij hebben het grootste 
assortiment standaard producten, we zijn 
dé maatwerkspecialist in schaduwdoeken, 
bij ons bent u verzekerd van al meer dan 
tien jaar deskundig advies, wij geven liefst 
vijf jaar garantie op UV-degradatie én we 
kunnen u voorzien van gratis doeksamples. 
We weten natuurlijk nog niet zeker of deze 
zomer net zo warm wordt én zo lang duurt 
als die van vorig jaar, maar u kunt wél alvast 
de zekerheid van aangename verkoeling ver-
krijgen door contact met ons op te nemen.”
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