It's all about
quality...
Hoe solarprojecten ﬁnancierbaar
te krĳgen en te proﬁteren van
het enorme business potentieel.

Geen investeerder houdt van discontinuïteitrisico's, dus...
Solarif Risk Management helpt het risico van operationele discontinuïteit van PV-installaties aanzienlijk
te verlagen door algehele kwaliteitsverbetering als gevolg van inspecties en controles. Daarnaast
faciliteert Solarif Risk Management risico-assessments van fabrikanten die Solarif-certificering wensen
voor hun omvormers en panelen.
Het voordeel voor fabrikanten van Solarif-gecertificeerde producten is evident. Door Solarif gecertificeerde omvormers en panelen zijn voor klanten aantrekkelijker dan niet-gecertificeerde alternatieven,
aangezien Solarif-gecertificeerde producten de uitgebreide Solarif kwaliteits- en risicobeoordeling positief
hebben doorstaan. Dit waarborgt zowel de productkwaliteit als de financiële gezondheid van de fabrikant.
De certificering stelt kopers van Solarif-gecertificeerde panelen in staat om de optionele eigen gebrekdekking af te sluiten als aanvulling op Solarifs operational all risk-verzekering. Deze uitgebreide
verzekering geeft de koper/eigenaar de best mogelijke bescherming van zijn PV-investering.
De bewezen kwaliteit, in combinatie met de mogelijkheid eigen gebrek te verzekeren, leidt tot
een groeiende vraag naar Solarif-gecertificeerde producten.

Stel je de effecten
eens voor van het
combineren van
duurzaamheid,
schaalgrootte en
lage risico's

Waarom certiﬁcering door Solarif?
Ÿ

alleen eigenaren van Solarif-gecertiﬁceerde panelen kunnen de
unieke eigen gebrek-dekking afsluiten, die panelen tot maximaal 20
jaar bescherming biedt tegen schade als gevolg van eigen gebrek.
Zelfs in geval van faillissement van de fabrikant blĳft de dekking van

Certificering is cruciaal

kracht (insolventiedekking).
Ÿ

resulterend in een concurrentievoordeel.

Solarif verzekert panelen tegen schade als gevolg van 'eigen
gebrek', zoals delaminatie (het loslaten van de verschillende

Ÿ

steeds meer klanten eisen een fabrieksgarantie, gedekt door een
verzekering. Solarifs eigen gebrek-dekking is hiervoor de oplossing.

lagen), slechte soldeerverbindingen en kortsluiting. De eigen
gebrek-dekking is uitsluitend mogelĳk bĳ gebruik van Solarif-

keurmerk: certiﬁcering draagt bĳ aan een positief imago,

Ÿ

steeds meer fabrikanten zonder door een verzekering gedekte
fabrieksgarantie worden uitgesloten van aanbestedingen of

gecertiﬁceerde producten.

leveranciersselectie.
Ÿ

certiﬁcering helpt fabrikanten hun processen te optimaliseren en
biedt het management een eﬀectief hulpmiddel bĳ kwaliteitscontrole en evaluatie.

Ÿ

mogelĳke problemen worden vroegtĳdig opgespoord en
geïdentiﬁceerd, zodat maatregelen kunnen worden genomen om
fouten in de toekomst te voorkomen.

Ÿ

klanttevredenheid zal toenemen als gevolg van
de focus op kwaliteit!

Solarif Risk Management - inspecteer, vind, reduceer
Solarif Risk Management voert risico-assessments uit voor fabrikanten van omvormers en panelen teneinde Solarif-certiﬁcering te verkrĳgen.
Daarnaast voert zĳ onafhankelĳke PV-kwaliteitsinspecties en controles uit om PV-projecten en projectrendementen zeker te kunnen stellen door
de kwaliteit van de PV-installatie te waarborgen.
kernactiviteiten

Ÿ

risico-assessment van fabrieken (om Solarifgecertiﬁceerd te worden)

Ÿ

opleveringsinspectie PV-installatie

Ÿ

in-line kwaliteitscontrole

Ÿ

on-site EL-inspectie

Ÿ

pre-shipment en post-shipment inspectie

Management. Het is de kracht van deze unieke, synergetische, strategische combinatie die het Solarif business-model zo eﬀectief en eﬃciënt
maakt, wat zich uiteindelĳk vertaalt in langetermĳnwinstgevendheid voor Solarif-klanten en zakelĳke partners. Kĳk voor meer informatie op
www.solarif.com.
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