Solar Monkey

Zonnegarant
Bied zekerheid en vertrouwen
voor meer verkoop.

Solar Monkey

Jouw systemen, onze waakzaamheid
Consumenten staan voor een grote investering en vragen vaak meerdere offertes

Wat is Zonnegarant?

aan. Hoe zorg jij dat je als winnaar uit de bus komt? Uit onderzoek blijkt dat
vertrouwen het belangrijkste argument is. Hoe meer vertrouwen je uitstraalt naar

Zo bieden we jou en je klant 100%

de klant, hoe eerder die voor jou kiest.

onafhankelijk inzicht. En door je
systemen mét Zonnegarant te

Zonnegarant analyseert dagelijks de prestaties van je systemen.

verkopen weet de klant dat jij
achter je beloftes staat.

Zo bieden we jou en je klant 100% onafhankelijk inzicht. En door je systemen mét
Zonnegarant te verkopen weet de klant dat jij achter je beloftes staat.

Lars Buuts

Arjen van der Spek

“Met Solar Monkey zijn wij in staat onze klanten pro-

“Vertrouwen is de belangrijkste succesfactor.

actief te informeren over de opbrengst en eventuele

Solar Monkey helpt ons overtuigen met

storingen.”

zekerheid en service.”

Aan de slag met Zonnegarant
Installateurs die vertrouwen wekken komen als winnaar uit de bus. Tijdens onze
trainingen laten we zien hoe je instrumenten zoals Zonnegarant gebruikt om je
conversie te verhogen.

Verhoog je conversie met met Zonnegarant.
We delen alles wat we geleerd hebben door jarenlang met honderden installateurs
te werken in een competitetieve markt.
Deze trainingen worden via webinars en op locatie gegeven. Ook zijn ze vrijblijvend
en gratis toegankelijk voor Solar Monkey klanten.

Solar Monkey

Neemt je werk uit handen
Tevreden klanten zijn de beste bron van nieuwe klanten. Daarom is het belangrijk om
te waken dat hun panelen goed presteren.

Zonnegarant waakt over de prestaties van je systemen.
De app bij je omvormer toont alleen wat het systeem opbrengt. Zonnegarant doet de
rest ook. Zo hou jij je handen vrij voor groei.
Jouw omvormer app

Zonnegarant

Toont wat het systeem opbrengt

Toont wat het systeem opbrengt

vs

Toont niet wat het systeem móet opbrengen
Zelf prestaties analyseren
Zelf dataverbindingen herstellen

Toont wat het systeem móet opbrengen
Ons team analyseert de prestaties
Ons team tracht verbindingen te herstellen

Attendeert de installateur niet eerst

Ron de Proost

Attendeert de installateur eerst

“Onze klanten begrijpen Zonnegarant vrijwel direct. Het is geen moeilijk
verhaal. En ze vinden de zekerheid omtrent ‘bewaking van hun systeem’
fijn. Zo weten ze dat hun systeem doet wat het moet doen.

Hoe werkt het?

1

2

3

Druk op de knop

Klant ontvangt bericht

Wij doen de rest

Druk op de “Start Monitoring” knop

Binnen een week ontvangt je

Relax! Je hoort direct van ons

naast je systeem in Solar Monkey.

klant een formulier ter controle.

zodra er iets is.

Prestaties van jouw
panelen en panelen
in de buurt.

KNMI Weerdata

Slimme rekenmodellen en
datawetenschappers

Inzicht in prestaties

PRESTATIERAPPORT
Gemiste opbrengst

+

+

=

Solar Monkey

Welke informatie sturen we je klant?
Wat sturen we?

Wanneer sturen we het?

Een formulier dat controleert of de installatiedatum,
het legplan en de gebruikte onderdelen kloppen.

Op de installatiedatum

Een opbrengstrapport uit naam van de installateur en
Zonnegarant met daarin een prestatie-overzicht.

Elk kwartaal

Er wordt geen data ontvangen van de omvormer.

Direct bij fout

De opbrengst is ineens ver onder de verwachting.

3 dagen nadat we de installateur hebben bericht

De opbrengst is al geruime tijd wat lager dan verwacht.

3 dagen nadat we de installateur hebben bericht

Ron de Proost

“Onze klanten begrijpen Zonnegarant vrijwel direct. Het is geen moeilijk
verhaal. En ze vinden de zekerheid omtrent ‘bewaking van hun systeem’
fijn. Zo weten ze dat hun systeem doet wat het moet doen.

Hoe werkt het?

Starten met onderhoudscontracten
Wij adviseren onze installateurs om hun klanten een onderhoudscontract aan te bieden. Ze voeren dan het eventuele
onderhoud uit op het systeem tegen een vaste periodieke vergoeding.

Type

Inbegrepen

Jaarprijs

Basis/budget

Arbeids- en voorrijkosten bij onderhoudsbeurt, soms ook voorrijkosten
bij storing of reparatie.

€63 tot €77

Standaard/
comfort

Bovenstaande + arbeids- en voorrijkosten bij storing of reparatie.

€64 tot €154

All-in/Top/
Plus/Extra

Bovenstaande + materiaalkosten, al dan niet met een maximum.

€184 tot €197

Comfort all-in

Bovenstaande + materiaalkosten van randapparatuur (zoals omvormers).

€184 tot €197

Met een onderhoudscontract en Zonnegarant hou jij je handen vrij voor groei.

Solar Monkey

Wat krijg je?
Wij helpen je om met Zonnegarant te starten.
Samen optimaliseren we jou verkoopproces. Ook trainen we jou en je personeel zodat je direct
profiteert van je nieuwe verkoopinstrument.

zonnegarant.nl

Aansluiten van jouw omvormer portalen

“Gecertificeerd Zonnegarant Installateur”

Advies voor offerte integratie			

Vermelding op Zonnegarant site

Een onafhankelijk

Brochures met jouw merk erop		

Zonnegarant logo’s voor op jouw site

consumentenmerk

Training voor jouw personeel			

Meeloopdag op jouw kantoor		

voor .

Wat kost het?
In je offertes kun je Zonnegarant standaard aanbieden of tegen meerprijs.

Voor wie

Prijs voor 10 jaar, vooraf betaald

Installateur

€ 100,- per systeem

Consument

€ 125,- per systeem (ex. BTW)

Consumenten betalen de installateur, en de installateur betaald ons. Jouw marge per systeem is €25,Er geld een minimumafname van 4 systemen per maand.

Naam

Organisatie

Datum & plaats

Wil graag Zonnegarant per (datum)

Handtekening

