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Neem contact op voor vragen en advies

‘‘Voor mij is vertrouwen in goede spullen het 
belangrijkst. Het feit dat er garantie wordt 
afgegeven door een instantie die gelieerd is 
aan de TU Delft geeft mij dat vertrouwen. Zo 
weet ik zeker dat alles goed zit. ‘‘

fam. Montulet

‘‘De zonnepanelen waren een flinke 
investering. Daarom heb ik gekozen 
voor een systeem met Zonnegarant 
opbrengstgarantie. De berekende opbrengst 
is niet een zomaar uit de lucht gegrepen 
getal, maar wordt gegarandeerd en 
gemonitord. De opbrengstrapporten vind ik 
een leuke extra toevoeging.’’ 

Monique den Otter
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ZONNESTROOM MET ZEKERHEID
Installateurs die zijn aangesloten bij Stichting Zonnegarant leveren hun klanten 
100% zekerheid. Dat gaat verder dan alleen een goed product. Het gaat om 
duurzaam opgewekte energie met een goed financieel rendement. Daarom wordt 
uw jaarlijkse energieopbrengst gegarandeerd. Stichting Zonnegarant waarborgt 
de garantie en monitort de energieopbrengst dagelijks. De verantwoordelijkheid 
voor een goed werkend zonnesysteem ligt bij ons, zodat u zonder zorgen profiteert.

WAT ZONNEGARANT VOOR U BETEKENT

Wordt de beloofde 

energieopbrengst niet 

behaald? Dan vergoeden 

wij het verschil. Ongeacht 

het weer. Uw opbrengst is 

onze verantwoordelijkheid.

Installateurs die zijn 

aangesloten bij Zonnegarant 

voldoen aan een aantal 

strenge eisen. Zo kunt u ervan 

uit gaan dat de installatie 

vakkundig wordt uitgevoerd.

Een onafhankelijk 

waarborgfonds. Installateurs 

leggen bij iedere garantie 

vooraf geld in. Zelfs in 

geval van faillissement 

van de installateur bent u 

verzekerd van de opbrengst.

We monitoren dagelijks de 

prestaties van uw systeem. 

Ieder kwartaal ontvang u 

een overzicht. Eventuele 

vergoedingen ontvangt u 

direct op uw rekening.

‘‘Ik wilde al lang investeren in zonne-energie, 
maar kon nooit de knoop doorhakken. 
Zonnegarant heeft me over de drempel 
geholpen. Ik weet nu zeker dat mijn 
investering ook opbrengt wat mij is beloofd.
Het stelt het me gerust dat er continu in de 
gaten wordt gehouden of het systeem nog 
goed presteert’’

Gerhard Kobesen
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1   ONTWERP EN BEREKENING

2   VOORSTEL

3   INSTALLATIE

Er wordt een ontwerp gemaakt voor uw dak met behulp van 
geavanceerde software die is ontwikkeld aan de TU Delft. 
In de opbrengstberekening wordt rekening gehouden met 
omgevingsfactoren en mogelijke schaduwval van bomen of 
gebouwen. 

ZONNEGARANT IN VIER STAPPEN

U ontvangt een offerte van een van onze partner-installateurs 
met daarin de berekende en gegarandeerde opbrengst. 
Alleen door Zonnegarant goedgekeurde materialen worden 
gebruikt in het ontwerp zodat we deze garantie ook kunnen 
waarborgen. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Uw installateur zorgt voor een vakkundige installatie en nette 
afwerking. Na installatie krijgt u het garantiecertificaat thuis 
gestuurd. De installateur stort een geldbedrag in Stichting 
Zonnegarant dat dient ter waarborging van de garantie.

Dagelijks checken wij of uw zonnesysteem voldoende energie 
oplevert. Eventuele problemen worden snel en kosteloos 
opgelost. Naast uw eigen monitoring app ontvangt u iedere 
drie maanden een gedetailleerd overzicht van de prestaties 
van uw systeem.

4   MONITORING EN SERVICE
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