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SunPower Volledige 
Betrouwbaarheidsgarantie 
voor panelen
Voor commerciële en residentiële installaties met 
SunPower Maxeon-zonnepanelen

sunpower.maxeon.com

SunPower's Volledige Betrouwbaarheidsgarantie is toonaangevend in de branche en biedt 25 jaar dekking op 
vermogen, product en service. Elk SunPower Maxeon-paneel is geproduceerd in de overtuiging dat het u jarenlang 
betrouwbaar meer energie en besparingen oplevert. Dit wordt bovendien bevestigd door talloze onafhankelijke 
onderzoeken en gebruikservaringen met meer dan 33 miljoen zonnepanelen over de hele wereld.

Vermogen
Een gegarandeerd hoger vermogen 

dan conventionele panelen: 
92% in het 25e jaar.1

Product
Dekking voor productie- en 
materiaalfouten gedurende 

25 jaar, versus de 10 jaar dekking 
die doorgaans op conventionele 

panelen wordt gegeven.

Service
Reparatie, vervanging of vergoeding 

van een defect paneel, zonder 
problemen en 25 jaar lang. Bekijk 

de garantievoorwaarden voor 
toepasselijke landen.2



Powering Positive Change
Maxeon Solar Technologies is in 2020 opgericht, na een afsplitsing van SunPower Corporation in de VS. Als 
onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf bouwt Maxeon voort op meer dan 35 jaar ervaring met innovatieve zonne-
energie om de meest geavanceerde zonnetechnologie ter wereld te leveren. Onze superieure panelen uit de 
Maxeon-lijn zijn grensverleggend dankzij het ongeëvenaarde rendement3 en de onovertroffen betrouwbaarheid.4  
Van de geavanceerde manier waarop we onze producten ontwerpen en produceren, tot en met de uitstekende 
service die onze partners dagelijks aan onze klanten bieden, dit alles zorgt ervoor dat Maxeon-panelen door 
gerenommeerde adviseurs in de branche worden erkend als uitermate rendabele oplossing.

SunPower Volledige 
Betrouwbaarheidsgarantie voor 

panelen

Conventionele garanties op 
zonnepanelen5 

 Productgebreken

Paneel 25 jaar 10 jaar

 Vermogen Maxeon-panelen

Jaar 0 98% 97,5%

Jaarlijkse degradatie 0,25% 0,7%

Jaar 25 92% 80,7%

 Service2

Verzending – oude paneel Ja Nee6 

Verzending – nieuwe paneel Ja Nee7 

Installatie – nieuwe paneel Ja Nee

Hoewel we ons inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie 
in deze klantbrochure over garantie nauwkeurig is, gaat het bij 
deze brochure om marketingmateriaal dat alleen ter informatie 
dient. Deze brochure vormt geen garantie of voorwaarde van 
enige soort met betrekking tot het onderliggende product of 
de onderliggende service. De garantievoorwaarden waarnaar in 
deze brochure wordt verwezen, zijn uitsluitend vastgelegd in en 
beperkt tot de garanties en voorwaarden die uitdrukkelijk worden 
verleend in het garantiedocument dat van toepassing is op het 
aangeschafte product of de aangeschafte service, wat beschikbaar 
is op maxeon.com/legal. Met uitzondering van garanties 
en voorwaarden die (i) uitdrukkelijk worden verleend in 
het betreffende garantiedocument of (ii) verplicht zijn en 
niet kunnen worden uitgesloten onder het toepasselijke 
dwingende recht, worden alle andere expliciete of 
impliciete garanties, inclusief garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel, handelsgebruik of garanties van 
verkoopbaarheid specifiek uitgesloten en afgewezen.

1 Op basis van onderzoek in januari 2021 naar garanties op 
websites van de 20 grootste fabrikanten volgens IHS.

2 Service alleen van toepassing op de PV-module die 
oorspronkelijk is geïnstalleerd in België, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Nederland of het Verenigd Koninkrijk. De reikwijdte 
van de dekking onder de garantie verschilt per land. Ga voor 
meer informatie over de garantievoorwaarden in uw land naar 
maxeon.com/legal.

3 Op basis van een zoekopdracht in datasheets op websites van 
de 20 grootste fabrikanten volgens IHS, in juni 2021.

4 Jordan, et al, “Robust PV Degradation Methodology and 
Application” PVSC 2018

5 Representatief voor producenten van zonnepanelen met  
een standaard efficiency. Informatie over de garanties van 
andere producenten is afkomstig uit de meest recente 
garantiedocumentatie beschikbaar op websites van 
verschillende producenten van conventionele panelen in 
januari 2021

6 Vergoeding als claim geldig is verklaard door producent.
7 Verzending van nieuwe paneel wordt door sommige 

standaardgaranties gedekt.

Voorspelbare 
resultaten voor 
gemoedsrust
SunPower Maxeon-zonnepanelen 
combineren een optimaal 
rendement met de beste 
vermogensgarantie in de branche, 
zodat u kunt rekenen op langdurige 
besparingen, zekerheid en succes.
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Het voordeel van 
Maxeon

© 2021 Maxeon Solar Technologies - Alle rechten voorbehouden. Ga voor meer informatie naar www.maxeon.com/legal.
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Gebruiksduur in jaren
 SunPower Maxeon-panelen Conventionele panelen


