Solar Monkey

Zonnegarant
Onderscheid je als erkend
Zonnegarant-installateur

10 jaar opbrengstgarantie

Automatische vergoeding

Onafhankelijke stichting

Solar Monkey

Bied een garantie. Win het vertrouwen
Consumenten staan voor een grote investering en vragen vaak meerdere offertes aan. Hoe zorg jij dat je als winnaar
uit de bus komt? Uit onderzoek blijkt dat vertrouwen het belangrijkste argument is. Hoe meer vertrouwen jij uitstraalt,
hoe eerder de klant voor je kiest.
Daarom garanderen we onder de naam Zonnegarant de opbrengst van jouw systeem. Brengt het systeem minder op
dan beloofd? Dan betalen wij het verschil aan jouw klant. De installateurs aangesloten bij Stichting Zonnegarant:

Leveren topkwaliteit qua producten als installatie

Hebben minimaal 5 referenties op hun website

Lopen voor op het gebied van duurzaamheid

Herstellen proactief eventuele montagefouten

Communiceren een eerlijke kWh-opbrengst

Verkopen ieder systeem met het keurmerk

Gerhard Kobesen

Monique den Otter

Zonnepaneel eigenaar

Zonnepaneel eigenaar

“Met Zonnegarant weet ik nu zeker dat mijn

“De zonnepanelen waren een flinke investering. Daar-

investering ook opbrengt wat mij is beloofd. Het

om heb ik gekozen voor Zonnegarant. De berekende

stelt het me gerust dat er continu in de gaten wordt

opbrengst is niet een zomaar uit de lucht gegrepen

gehouden of het systeem nog goed presteert.”

getal, maar wordt gegarandeerd en gemonitord.”

Maximale zekerheid voor je klant
In een competitieve markt is het hard werken om voorop te lopen. Zonnegarant geeft je de voorsprong.
Onafhankelijke partij die garant staat voor de opbrengst
Hoogwaardig consumentenmerk
Uitgebreide marketingmaterialen tot je beschikking
Standaard Zonnegarant bij iedere offerte
Regelmatig trainingen voor jouw team
Onafhankelijke partij om bij geschillen op te treden

Start met Zonnegarant opbrengstgarantie

Solar Monkey

Relax. Je portfolio is in goede handen
Om een opbrengstgarantie te kunnen geven, analyseert Stichting Zonnegarant dagelijks de prestaties van het systeem.
Denk bijvoorbeeld aan een systeem dat minder presteert, een kapotte omvormer of een verbroken dataverbinding.
Een slim kastje verbindt via 4G met een dashboard waar je kan zien hoe je systemen presteren.

Dashboard met de prestaties van ieder systeem
Nooit meer verbindingsproblemen
Enkel notificatie bij onderprestatie

1 kastje. Nooit meer hoofdpijn
Verbindingsproblemen zorgen voor een grote servicelast en gebrekkige data. Daarom werken wij voor nieuwe systemen
met een 4G-verbonden kastje.

Stabiele en betrouwbare prestatie-data
Eenvoudig aan te sluiten op de meeste omvormers
Nooit meer verbindingsproblemen dankzij 4G

Onze installateurs
“Onze klanten vinden de zekerheid omtrent ‘bewaking van hun systeem’ fijn.
Het inschatten van de seizoensinvloeden is voor een klant natuurlijk erg lastig,
waardoor het ook niet gemakkelijk is om na te gaan of het systeem doet wat het
moet doen. Daar helpt Zonnegarant bij en op dit moment kiest 85% van onze
klanten voor Zonnegarant en zijn ze 100% verzekerd van hun investering.”

Ron de Proost

Maak ook een afspraak op www.zonnegarant.nl

Solar Monkey

Wat krijg je?
De onafhankelijke Stichting Zonnegarant certificeert voortaan al je offertes. Hierdoor weet de klant dat jij achter je
beloftes staat. Zo win je het vertrouwen en scoor je meer opdrachten. De aangesloten installateurs krijgen:
Een sterker product met meer vertrouwen voor meer verkoop
Prestatieoverzicht van al je systemen in Solar Monkey
Meer referenties door prestatierapporten naar jouw klanten
Training voor jouw personeel
Zonnegarantbrochures met jouw logo
Het recht om Zonnegarant in jouw marketing op te nemen
Gecertificeerd Zonnegarant- installateur en vermelding op www.zonnegarant.nl

Wat kost het?
Per afgegeven garantie wordt direct een bedrag in Stichting Zonnegarant gestort, om eventuele uitbetalingen in het
kader van de opbrengstgarantie te reserveren.

Zonnegarant

Eenmalig voor een periode van 10 jaar

Kosten per systeem

€ 375

Wederzijds commitment
Installateurs die opbrengstgaranties aanbieden, zijn aangesloten bij Stichting Zonnegarant. Dit houdt in dat de
installateur actief wordt gepromoot via het netwerk van Zonnegarant en Solar Monkey via onder andere:
Solar Magazine

(Lokale) media

Social Media

Vermelding als partner op Zonnegarant.nl

Als tegenprestatie van onze commitment, verwachten we dat aangesloten Zonnegarant installateurs ieder systeem
verkopen met Zonnegarant. Alleen op die manier kan Stichting Zonnegarant garant staan voor de opbrengstberekening
van ieder systeem.

Word erkend Zonnegarant installateur

