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Zon. Energie. Zonder Zorgen 

Stichting Garantiefonds ZonZeker is een collectief van zelfstandige installateurs. De stichting werkt vanuit de 

overtuiging dat een collectief van kleine, zelfstandige installateurs meer zekerheid kunnen bieden in elke 

situatie. Alles is erop gericht zodat de installateur zijn vrijheden zoveel mogelijk behoudt, en de drempel tot 

toetreding zo laag als mogelijk is. Welkom bij Stichting Garantiefonds ZonZeker! 

Deelnemers van Stichting Garantiefonds ZonZeker zijn collega installateurs een stap voor. Uw voordelen op 

een rij: 

 Vergroten en versterken van uw vindbaarheid, uitstraling en concurrentie positie door: 

o De aanwezigheid op beurzen, web en social media 

o Exposure van uw bedrijf  op een eigen pagina op de professionele website van de stichting 

o Iedere nieuwe deelnemer zal in nieuwsberichten aangekondigd worden. De nieuwsberichten 

worden actief gedeeld met social media en waar mogelijk nieuws sites 

o Vrij gebruik van het digitale (beschermde) merk materiaal van de stichting. Beschikbaar zijn 

logo’s, pictogrammen, brochures en een Roll-up banner. 

o Professioneel opgemaakte keuring- en opleverformulieren 

o Direct exposure bij uw bestaande klantenkring. Uw klanten krijgen middels een schrijven de 

mogelijkheid om zich alsnog aan te melden voor een certificaat met basis- of extragarantie; 

 *Samen maakt sterk! De grote hoeveelheid zelfstandige installateurs die allen een zelfde 

productgroep hanteren biedt vele mogelijkheden. Maak eenvoudig gebruik van het ZonZeker netwerk 

voor bijvoorbeeld: Deelname in grote aanbestedingen, gezamenlijk inkopen, delen van kennis. 

samenwerking bij capaciteitsproblemen, etc.! 

 U creëert direct extra vertrouwen bij de consument. U bent aangesloten bij een Stichting waarvan 

haar deelnemers een gegarandeerd, minimaal niveau van kwaliteit, service en garanties aanbiedt. Dit 

zal de investeringen bij de consument vergroten, en deze zal eerder de opdracht gunnen aan de lokale 

ZonZeker installateur; 

 Direct voordeel bij een groeiend aantal partners, zoals: 

o Hoge korting bij Buy rely(ING) voor het financieren van uw grote projecten; 

o Hoge korting bij BDA voor opleidingen met betrekking tot PV ontwerp en montage; 

o Hoge korting bij Roof Safety Systems voor het creëren van een veilige werkplek. 

 Behoud uw vrijheid! In de budget variant heeft u de mogelijkheid om de aanvullende zekerheden voor 

uw klant op een andere manier of helemaal niet te borgen; 

 Meer zekerheid voor uw klant zonder risico voor u. Indien uw klant kiest voor ZonZeker Extra, dan 

worden de kosten voor arbeid, reparatie en/of vervanging door de stichting vergoed. 

 De stichting organiseert regelmatig kennissessie ’s en deelnemer bijeenkomsten met, door en voor 

deelnemers; 

 Bemiddeling / fabrieksgaranties. De stichting kan op verzoek als bemiddelaar optreden bij 

bijvoorbeeld fabrieksgarantie conflicten; 

 Door te werken met een White list, kunnen de certificaten goedkoop gehouden worden. De Whitelist 

wordt door de deelnemers beheerd; 

 Lage abonnement kosten vanaf 499,= per jaar; 

* De stichting faciliteert haar deelnemers zodat de deelnemers hier samen in kunnen optrekken. De stichting is zelf geen partij wanneer 

het gaat om inkopen of aanbestedingen. 
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Voor iedere situatie de juiste zekerheid:  Als installateur van ZonZeker kunt u 3 verschillende niveaus van 

zekerheid aanbieden. Wij noemen dit Budget, Basis en Extra.  

De budget variant levert u standaard met iedere installatie mee. Dit is de standaard zekerheid tot en met de 

oplevering van de installatie. U en uw klant kiezen hier bijvoorbeeld voor indien de gehele installatie is 

herverzekerd, of omdat uw klant simpelweg de zekerheden van de fabrikant voldoende vindt. 

De Basis en Extra varianten geven zekerheden na oplevering van de installatie. Basis dekt vooral de 

fabrieksgarantieperiode (maximaal 10 jaar), waarbij Extra een dekking geeft over een periode van 15 jaar 

ongeacht de fabrieksgarantie. In deze variant krijgt uw klant een certificaat toegestuurd.  

Zekerheden voor eigenaren (installaties > 1000Wp) Budget Basis Extra 

Certificaat van Stichting Garantiefonds ZonZeker  
  

Gebruik van Kwaliteitsproducten, goedgekeurd door het collectief    

Een gediplomeerde en gecertificeerde kwaliteitsinstallateur    

Dekking faillissement van uw installateur  tijdens levering / montage    

Geschillencommissie bij het ontstaan van een klacht tijdens de (op)levering 

van uw installatie 
   

10 jaar zorgeloos genieten van uw investering  
  

Geschillencommissie bij het ontstaan van een klacht tijdens de 

fabrieksgarantie van uw installatie, gedurende 10 jaar 
   

Garantie op kosteloze uitvoering van het garantiewerk, gedurende 10 jaar, 

ook bij faillissement van uw installateur 
   

15 jaar zorgeloos genieten van uw investering   
 

15 jaar lang kosteloze service voor het vervangen van onderdelen binnen 

en buiten de fabrieksgarantie 
   

Rendementspakket: Controle van de installatie na 5-7 jaar   
 

Rendementspakket: Reiniging van de panelen na 5-7 jaar   
 

15 jaar lang garantie op kosteloze uitvoering van alle werkzaamheden 

(ongeacht fabrieksgarantie) bij faillissement van uw installateur 
   

Geschillencommissie bij het ontstaan van een klacht gedurende 15 jaar   
 

Prijs bij een Basisinstallatie (<4000 Wp)  €50,= €99,- €42,50 * 

Afdracht door installateur   
 

Afdracht door eigenaar    
 * ZonZeker extra is een abonnement met een looptijd van 15 jaar wat alleen afgesloten kan worden in combinatie met een Basis 

certificaat. Het bedrag in de kolom Extra betaald de klant jaarlijks. Indien de fabrieksgarantie op de omvormer meer of minder is dan 10 

jaar, dan gelden er afwijkende tarieven. Voor installaties > 4000wP gelden eveneens afwijkende prijzen. De budget variant is altijd gratis 

voor de eindgebruiker.  
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Wat zijn de eisen? 

Om toe te kunnen treden tot Stichting Garantiefonds ZonZeker dient de installateur aan minimaal de volgende 

voorwaarden te voldoen: 

1. Minimaal 6 maanden actief als zelfstandig installateur van zonne-installaties 

2. Minimaal 25 installaties volledig zelfstandig en in eigen beheer uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar 

3. Minimaal in bezit van vakbekwaamheidspapieren “Dakmontage van zonne-energie systemen” en 

“instaleren van zonne-energie systemen” bij BDA of hoger. 

4. Consistente wijze van offreren onder vaste leveringsvoorwaarden. 

Indien niet aan de voorwaarden onder 1,2 en 3 voldaan kan worden, maar de installateur wel kan aantonen dat 

hij alle kwaliteiten bezit en getoond heeft, kan het bestuur besluiten om deze installateur alsnog toe te laten. 

 

Hoe het werkt?  

De stichting maakt gebruik van een omgeving waarin documenten, formulieren, brochures, etc. centraal 

aangeboden worden. Een ZonZeker installateur heeft exclusief toegang tot deze omgeving. De omgeving is 

toegankelijk vanaf iedere PC met een recente browser en internetverbinding. Ook smartphones en tablets 

hebben direct toegang.  

Binnen deze omgeving worden de installaties eenvoudig gemeld. Het aanvragen van certificaten gebeurt ook in 

deze omgeving  middels het oplever- en aanmeldformulier.  

Nadat het certificaat is aangemeld via de gedeelde omgeving, en de betaling van het certificaat is uitgevoerd, 

zal de stichting overgaan tot het opstellen en verstrekken van het certificaat. 

Op de volgende pagina’s treft u schermafdrukken van een certificaat, en van één pagina van het 

opleverformulier. 

 

Is er een regeling voor kleine zelfstandigen? 

Ja. Er is een mogelijkheid om de kosten met betrekking tot de inschrijving gespreid te betalen. In de praktijk 

betekent dit dat het abonnementsgeld en het inschrijfgeld in de eerste 4 maanden voldaan wordt. 

 

Hoe meld ik me aan? 

Een installateur kan zich aanmelden als deelnemer van de stichting door zich via de website aan te melden. Na 

aanmelding zullen de inschrijfformulieren worden toegestuurd. Hierop staat tevens vermeld welke 

documenten allemaal benodigd zijn om de inschrijving volledig te maken.  Nadat de inschrijving volledig binnen 

is, zal de gehele inschrijving inclusief de vermelding op de website binnen 3 weken afgerond worden. 

 

Kijk nog eens rustig rond op onze website zonzekerzonderzorgen.nl.  

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier op de website, of stuur een mail aan 

website@sgzz.nl. Telefonisch zijn we uiteraard ook bereikbaar. Belt u met ons algemene nummer (0181-55 55 

00) tussen 16:00 en 17:00, dan krijgt u 1 van de deelnemers aan de telefoon.  

 

Wij hopen u snel te verwelkomen! 

 

 

Zon. Energie. Zonder Zorgen 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 


