
Zorgeloos 
verduurzamen 

met een 
kWh-garantie

Zorgeloos verduurzamen met een gegarandeerde 
kilowattuur (kWh) opbrengst. Het klinkt bijna te mooi om 

waar te zijn. Echter is dit precies wat de kWh-garantie 
van Autarco inhoud; een hoge gegarandeerde opbrengst 
verzekerd via Stichting kWh-Garantiefonds in samenwer-

king met ‘s werelds grootste verzekeraar Lloyd’s of London. 
Leveren jouw zonnepanelen toch minder op dan betalen 

wij het verschil in cash uit per gemist kilowattuur.

Rendement verzekerd



Performance made certain
De verzekerde kWh-garantie van Autarco

DE VERZEKERDE KWH PRESTATIEGARANTIE 
Autarco is het enige Nederlandse merk zonnestroomsystemen met een verzekerde kWh garantie. De waarde van deze 
prestatiegarantie en de bijbehorende service en onderhoud die wordt geleverd is enorm. Uit onderzoek naar de prestaties 
van 5000 zonnestroomsystemen is bijvoorbeeld gebleken dat Autarco systemen mét een kWh-garantie 6 tot 8 procent 
beter presteren dan vergelijkbare systemen zonder.

Dit levert over een periode van 10 tot 15 jaar voor een residentieel systeem al snel 700-1000 euro extra op.  
De rekensom is dan snel gemaakt.

VERMINDERD RISICO OP LAGERE OPBRENGST 
EN ONVEILIGE SITUATIES

Zonnestroomsystemen voorzien van Autarco’s verzekerde kWh-garantie presteren beter dan systemen zonder.  
Natuurlijk verbetert een kWh-garantie an sich niet de prestaties van een systeem, maar de kwaliteit van onze producten  
en alle processen en software er omheen die deze garantie mogelijk maken wel. Zo controleren wij jou zonnestroom-
systeem na installatie voordat er een kWh certificaat wordt afgegeven en blijven wij de opbrengst en prestaties van het 
systeem volgen na installatie aan de hand van een digitale kopie van jouw systeem die wij een ‘Digital Twin’ noemen.  
Zo kunnen wij eventuele (installatie)fouten in jouw systeem snel detecteren en oplossen. 

VERSCHILLENDE PAKKETTEN

Autarco biedt twee verschillende pakketten aan:

• Een standaard kWh-garantie uitgegeven door Autarco en verzekerd op portfolio niveau

• Een premium kWh-garantie individueel verzekerd door de stichting kWh-garantiefonds en Lloyd’s of London 

VOORDELEN VAN EEN KWH GARANTIE SAMENGEVAT: 
• Zorgeloos verduurzamen

• Investering snel terugverdiend

• Continue controle van systeem na installatie met de Autarco ‘Digital Twin’

• Verzekerd rendement - compensatie als het systeem niet de gegarandeerde opbrengst behaalt

• Beter onderhoud door snellere signalering van problemen

• No-nonsense claim afhandeling.

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op met jouw Autarco dealer of sales@autarco.com om de mogelijkheden 
te bespreken en een offerte op maat te ontvangen van een van onze Erkende dealers. www.autarco.com
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guarantee


