
Zorgeloos de zon verkopen
Eenvoudig zonnesystemen ontwerpen, verkopen en onderhouden.

Solar Monkey

Solar Monkey



Ontwerpen
Ontwerp binnen 1 minuut

een zonnesysteem.

Verkopen
Offreer sneller, verkoop

persoonlijker en borg de levering. 

Onderhouden
Lever de beste nazorg

dankzij prestatie-analyses.

• Maandelijks opzegbaar

• Onze support staat altijd voor je klaar

• Gratis software updates

• Samen voor een duurzame toekomst

Hoe werken we?
Onze rekenmodellen zijn ontwikkeld 

in samenwerking met de TU Delft. 

Dagelijks analyseren we duizenden 

zonnesystemen. Dit maakt onze 

software steeds accurater.

Wat onze klanten zeggen

“Vertrouwen is de belangrijkste 

succesfactor. Solar Monkey helpt ons 

overtuigen met zekerheid en service.”

“Met Solar Monkey zijn wij in staat onze klanten 

pro-actief te informeren over de opbrengst en 

eventuele storingen.”

Arjen van der Spek Lars Buuts

Bart BoelensPeter Desmet

“Met Solar Monkey maakt men binnen enkele 

minuten een volledig ontwerp en offerte.

Dit scheelt kosten en tijd.”

“Vroeger kwam het voor dat een legplan 

niet paste. Met Solar Monkey hebben 

we nu zekerheid.”



Wat kan je met Solar Monkey?

RapidPanel™

Maak een

accuraat legplan.

Offertes
Stuur strakke offertes

in jouw huisstijl.

Zonnegarant
Bied zekerheid en vertrouwen

voor meer verkoop.

Omvormer en string

Combineer de juiste strings

met de juiste omvormer.

Opbrengstcalculatie

Krijg een betrouwbare berekening 

met 3D schaduwanalyse.

CRM Integratie
Pak de controle over

je verkoopproces.

START

CRM

Prestatiealarm
Bewaak je klantrelatie

door proactief te servicen.

Analyse en rapportages
Herinner je klant

aan jouw goede werk.
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Solar Monkey is snel en simpel: een aap kan de 

was doen! Maar we staan altijd voor je klaar als 

je hulp, tips of uitleg nodig hebt.

Altijd bereikbaar



Probeer het nu gratis

Online vind je:

• Video instructies

• Webinars

• Handleidingen

• Live helpchat

Starten is simpel

Start je volgende project op www.solarmonkey.nl

Solar Monkey B.V.

Molengraaffsingel 12

2629JD Delft, Nederland

+ 31 15 203 6004

info@solarmonkey.nl 

Contact Partners

en vrijblijvend!


