
rock solid
business
case
Het enige zonne-energiesysteem
met verzekerde kWh-prestatie.



Verzekerd de beste
business case
Autarco is producent van solar totaaloplossingen. We werken met de beste
Erkende Dealers in de markt en leveren eenvoud en zekerheid voor eigenaren
van onze systemen. Andere zonne-energiesystemen zijn samengesteld van
losse onderdelen die niet op elkaar afgestemd zijn. Door het ontbreken van
monitoring zijn de prestaties onder de streep soms niet zoals verwacht. Daar
hebben wij iets voor ontwikkeld; een compleet Autarco systeem waarbij alle
onderdelen naadloos op elkaar aansluiten en na installatie zorgvuldig en
automatisch gemonitord worden.

Hiernaast bieden wij in samenwerking met Stichting kWh-garantiefonds zeker-
heid in de vorm van een échte verzekering op de opbrengst van jouw systeem. 
Deze kWh-verzekering is optioneel af te sluiten en garandeert de opbrengst 
van jouw systeem. Brengt jouw systeem minder op dan beloofd? Dan keert 
de stichting het verschil gewoon in cash uit. Het resultaat is een rock solid 
business case.‘Ik koos voor

 solar zonder risico’
   ALBERT LAMMERS

 totaaloplossing

Software
In de Autarco ontwerp-
software worden 
precieze en bankable 
berekeningen gemaakt 
voor jouw zonneener-
giesysteem. Op basis 
hiervan ontvang je van je 
installateur een op maat 
gemaakte offerte en een 
gerichte opbrengstbere-
kening.

Hardware
De panelen, omvormers, 
kabels, connectoren en 
de montagesystemen 
zijn van één merk en slui-
ten naadloos op elkaar 
aan. Autarco ontwikkelt 
alles in huis waarbij hard-
ware en software volledig 
geïntegreerd zijn voor 
optimale prestaties.

Asset management
Na installatie monitort 
Autarco’s software 
pro-actief de prestaties 
en geeft de O&M provider 
een seintje als onderhoud 
nodig is. Via de MyAutarco 
app heb je altijd en overal 
realtime inzicht in de 
prestaties van je systeem.



KWH-GARANTIE
Wij garanderen de opbrengst van het Autarco systeem 
op jouw dak. Dit is optioneel premium te verzekeren 
door s’werelds grootste verzekeraar Lloyd’s of London 
via de onafhankelijke Stichting kWh-garantiefonds. Is 
de opbrengst minder? Dan krijg je het verschil gewoon 
uitbetaald in euro’s op de bank.

BESTE PRIJS-KWALITEIT
Wij zijn gecommiteerd aan het produceren van hoge 
kwaliteit Tier-1 producten met de meest geavanceerde 
technologie. Dit verzekert de laagste energiekosten 
gedurende de levensduur van meer dan 25 jaar van 
onze systemen. Onze betrouwbaarheid creëert waarde 
voor jou.

ROCK SOLID BUSINESS CASE 
Dankzij onze expertise en integratie van onze hard-
ware met end-to-end software kunnen we accurate 
bankable financiële modellen maken. Kies voor een
investering in solar met transparant inzicht in de 
risico’s.

Voordelen van Autarco



De prestaties van Autarco systemen zijn verzekerd door middel van een 
kWh-garantie, met optionele premium dekking door Lloyd’s of London, 
s’werelds grootste verzekeraar. Presteert het systeem minder? Dan wordt 
het verschil gewoon uitbetaald in cash per gemiste kilowattuur.

Zo werkt de kWh-garantie

 

 

kWh
guarantee

Bespreek de mogelijkheden met één van onze Autarco dealers. Na 
de installatie registreert de dealer jouw systeem waarbij wij contro-
leren of de Digital Twin overeenkomt met jouw fysieke systeem.

Nadat de registratie is gevalideerd ontvang je een garantie-
certificaat. Hierop staan alle gegevens van jouw zonne-
energiesysteem vermeld inclusief de gegarandeerde opbrengst.

Tijdens de looptijd van de kWh-garantie monitoren we het 
systeem proactief en leveren we rapportages af waarmee we 
jouw tijd besparen. Mocht onderhoud nodig zijn dan nemen 
we automatisch contact op.

Mocht het zonne-energiesysteem minder opbrengen dan vooraf 
gegarandeerd dan ontvang je een cash compensatie per gemiste 
kilowattuur.
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Risk comparison table

Faillissement van de producent

Prestatieverlies door productdefect

Prestatieverlies door lagere zonne-instraling

Prestatieverlies door installatiedefecten

Vervangend product bij productdefect

Vervangend product bij aantoonbaar te laag paneelvermogen

Financiële compensatie bij onderprestatie
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Samenwerken aan
een betere toekomst
FINANCIEEL ÉN GROEN

Zet je dak aan het werk. Een op 
maat gemaakte Autarco oplossing 
met een gegarandeerde kWh-op-
brengst verzekert kostenbesparing 
en maximale onafhankelijkheid van 
energieleveranciers en stijgende 
energiekosten.

Benieuwd hoe een samenwerking 
met ons eruit ziet?

BUSINESS CASE BEREKENING
Elk dak is anders. Op basis van de situatie 
en ligging van jouw dak en je persoonlijke 
wensen maakt je installateur een uitge-
breide schaduwanalyse en ontwerp
met onze software. Hier is je persoonlijke 
offerte op gebaseerd. Deze is voorzien 
van een dichtgetimmerde financiële 
kosten- en opbrengstberekening. Zo 
weet je precies binnen welke termijn jij 
jouw investering terugverdient.

REALISATIE
Na goedkeuring van de offerte treft je
installateur alle voorbereidingen om 
jouw zonne-energiesysteem te realiseren. 
Jullie bepalen samen op welke dagen ze 
dit doen, afhankelijk van de levertijden 
natuurlijk. Na de goedkeuring van jouw 
systeem overhandigen wij het garantie-
certificaat.

ASSET MANAGEMENT
Na de installatie blijven we betrokken bij
de prestaties van jouw systeem. Je kunt
deze zelf realtime in de gratis MyAutarco
app en web portal bekijken. Wanneer we
zien dat jouw systeem niet naar verwach-
ting presteert, nemen we direct contact op
met je installateur om eventueel verdere
stappen te bespreken. Zo hoef jij daar
verder niet naar om te kijken.

‘ Investeer slim en
  verduurzaam je bedrijf
  zonder zorgen’
     MARCO VISSERS
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DRAMATISCHE SHIFT 
VAN PRESTATIE

Autarcomarktgemiddelde



REALTIME INSIGHT
Altijd inzicht in de live prestaties van jouw 
zonne-energiesysteem met de MyAutarco 
app. Waar je ook bent. Bovendien helpt de 
Autarco software je met periodieke KPI 
rapporten om jou en je controller op de 
hoogte te brengen van de opbrengsten.

TIER-1  TECHNOLOGY
Onze uitgebreide kwaliteitsmanagement 
en commitment aan constante verbete-
ring zorgen voor betrouwbare producten 
van hoge kwaliteit, tegen een betaalbare 
prijs.

Alle Autarco componenten zijn in-house 
ontwikkeld en werken naadloos samen 
voor een maximale opbrengst. Met de 
geavanceerde zonne-energiesystemen 
van Autarco leg je innovatie op je dak.

power energy




