
   

   

 
 

 

Solar Compleet 
✓ Deskundig en onafhankelijk advies 
✓ Solarhulp, telefonische helpdesk 
✓ Storingservice 
✓ 24/7 monitoring zonne-energiesysteem 
✓ Reiniging 1x per 2 jaar 
✓ Inspectie 1x per 2 jaar 

 

Inspectie 
Serviceabonnement Solar Compleet bevat een inspectie van het 
zonne-energiesysteem. In het eerste jaar wordt de inspectie 
uitgevoerd aan het systeem. Hierbij controleren we zonne-
energiesystemen op cruciale punten. Je ontvangt na afloop een 
overzichtelijke rapportage, hierdoor weet je of jouw systeem 
veilig is en goed werkt. 
 

 
 

Reiniging 
In het tweede jaar van het abonnement worden de 
zonnepanelen schoongemaakt. Het reinigen van zonnepanelen 
zorgt ervoor dat vuil wordt verwijderd op en onder de panelen. 
Daardoor gaat het systeem langer mee, wekt het weer meer 
energie op en ben je verzekerd van een veilig systeem. 
 
Meer info 
Eenmaal per jaar wordt het abonnement gefactureerd voor het 
opkomende jaar. Meer info over dit serviceabonnement is te 
vinden op www.pv-care.com/serviceabonnement. 
 
 
 

PV Care 
Alle diensten om zonne-energiesystemen te onderhouden 
gecombineerd in één abonnement. Het Serviceabonnement Solar 
Compleet is het alles-in-een abonnement voor zonne-
energiesystemen. Wij zorgen ervoor dat jouw systeem goed werkt, 
veilig is en maximaal presteert. Inclusief reiniging en inspectie. Zo kun 
jij 25 jaar lang onbezorgd duurzame energie opwekken. 
 
 

Solarhulp 
Jij hebt zelf geen omkijken meer naar jouw zonnepanelen. Wij nemen 
jouw zonne-energie installatie op in ons beheer en houden zo alles in 
de gaten. Als ons iets opvalt melden we dat bij jou, zo kunnen we 
problemen direct oplossen en voorkomen. 
 
 

 
 

Monitoring 
Door het monitoren van zonne-energiesystemen worden ze 24/7 in de 
gaten gehouden. Hierbij is te zien hoe een systeem presteert met 
gegevens en statistieken. Het monitoringsplatform kan online worden 
ingezien op bijvoorbeeld een telefoon of computer. Bij problemen 
geeft het systeem en melding zodat dit meteen zichtbaar is en actie 
ondernomen kan worden.   
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De specificaties van deze dienst zijn onderhevig aan verandering 
zonder voorafgaande kennisgeving. 
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