Zonnegarant

Zeker van uw
Zonnepanelen
Een goed rendement. Gegarandeerd.

Brengen uw zonnepanelen op
wat u beloofd is?

Uw opbrengst. Onze verantwoordelijkheid.
Bent u op zoek naar zonnepanelen? Kies dan voor een erkend
Zonnegarant

installateur.

Installateurs

aangesloten

bij

Stichting Zonnegarant bieden u 100% zekerheid.

Met aan de TU Delft ontwikkelde software wordt exact de
opbrengst van uw zonnesysteem berekend. Brengen uw
panelen minder op, dan vergoedt Zonnegarant het verschil.
Ongeacht het weer.

Hoe werken Zonnegarant installateurs?
Zonnegarant installateurs bieden hun klanten zekerheid. Ook na de installatie zorgen zij voor
een goed financieel rendement. Zo blijft uw rendement gewaarborgd.
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Kwaliteit

Garantie bij faillissement

10 jaar opbrengstgarantie

De installateur gebruikt enkel

Zonnegarant helpt u een andere

Minder opbrengst dan beloofd?

kwaliteisproducten en zorgt

installateur te vinden voor

Dan betaalt Stichting Zonnegarant

voor een zorgvuldige installatie

onderhoud en reparaties.

het verschil.*

*De opbrengstgarantie is geldig voor een naar behoren functionerend systeem. Zonnegarant is geen verzekering en vergoedt geen kosten
van eventuele reparaties of kapotte materialen. Vraag naar de installatie- en productgaranties bij uw installateur.

Hoe werkt het?
Onze software berekent iedere dag hoeveel uw panelen op moeten leveren.
Daarvoor gebruiken we prestaties van vergelijkbare zonnepanelen, weerdata en slimme rekenmodellen.
Ieder kwartaal ontvangt u een inzichtelijk prestatierapport.

Actie bij onderprestatie
Een Zonnegarant installateur zorgt voor een zorgvuldige installatie. Uw zonnepanelen liggen echter in weer
en wind op uw dak, waardoor een eventueel technisch probleem ervoor kan zorgen dat uw opbrengst toch
achterblijft. Zonnegarant is geen verzekering en vergoedt niet de kosten van eventuele reparaties of kapotte
materialen. Vraag hiervoor naar de installatie- en productgaranties bij uw installateur.

Zonnegarant heeft echter ook een oplossing voor eventuele technische problemen. Iedere dag wordt berekent
hoeveel uw panelen op moeten leveren. Daarvoor worden prestaties van vergelijkbare zonnepanelen, weerdata
en slimme rekenmodellen gebruikt.

Met deze berekeningen signaleert Zonnegarant eventuele technische problemen direct. En in samenwerking
met installateurs is zoiets vaak al snel verholpen. Ieder kwartaal ontvangt u ook een inzichtelijk prestatierapport.

10 jaar
opbrengstgarantie

Automatische
vergoeding

Onafhankelijke
stichting

Brengen uw panelen minder op?

De vergoeding ontvangt u gewoon

Vragen? Dan kunt ons altijd

Stichting Zonnegarant vergoedt

op uw rekening. Daar hoeft u niets

bereiken. Ook bij een eventueel

het verschil.

voor te doen.

faillissement van uw installateur.

Zeker van uw Zonnepanelen
Kies voor een erkend Zonnegarant installateur

We staan voor u klaar op www.zonnegarant.nl
Partners

