
 
 

 

Meer gemoedsrust voor zonnepaneleninstallateurs:  

REC Group lanceert de app SunSnap om installateurs nog beter te 

ondersteunen 

 

München, Duitsland, 31 oktober 2019 − de internationaal toonaangevende 

zonnepanelenfabrikant REC Group heeft een innovatieve nieuwe app voor installateurs 

gelanceerd: REC SunSnap. Met de app kunnen installateurs hun REC-installaties nu snel en 

eenvoudig registreren, wat hun unieke verkoop- en garantievoordelen oplevert.  

 

     
 

Als betrouwbaar partner voor installateurs, is REC continu op zoek naar nieuwe manieren om 

hun werkzaamheden te ondersteunen en hun prestaties te verbeteren. Uit een recente enquête 

door REC onder installateurs bleek dat de professionals op het gebied van zonne-energie in 

sterke mate behoefte hebben aan verkoop- en marketingondersteuning. Bovendien kan het 

verminderen van de administratieve hindernissen waar installateurs mee te maken hebben bij het 

registreren van hun projecten hun verkoopprestaties significant verbeteren; er blijft bijvoorbeeld 

meer tijd over voor klantenbinding en de ontwikkeling van het bedrijf. 

Via de REC SunSnap-app kunnen installateurs hun REC-projecten eenvoudig registreren door, 

zowel online als offline, een barcode te scannen of in te voeren, en later hun afgeronde REC-

projecten inzien via een lijst of op een kaart. Als een project klaar is, kunnen installateurs ‘snaps’ 

maken van hun uitstekende werk en zo een fotogalerij opbouwen voor hun portfolio. Dit overzicht 

van vorige projecten kan als ondersteuningsmateriaal dienen bij het aantrekken van nieuwe 

klanten. Daarnaast kunnen verschillende installateurs onder één bedrijfsaccount hun projecten 

registreren, waardoor leidinggevenden een goed overzicht krijgen van de succesvolle installaties 

binnen het bedrijf. 

Ook het afhandelen van de garantie zal een heel stuk eenvoudiger verlopen, aangezien alle 

informatie over het project in de app wordt opgeslagen. Bovendien biedt REC SunSnap 

gecertificeerde REC-zonnepaneelprofessionals een exclusieve aanvullende product- en 

arbeidsgarantie. Installaties van zonnepanelen die via de app worden geregistreerd ontvangen 
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een extra productgarantie van 20+5 jaar en een arbeidsgarantie van 10 jaar, waarvan de 

garantiecertificaten bij registratie onmiddellijk beschikbaar zijn voor de klant. 

Cemil Seber, Vice President Global Marketing and Product Management van REC Group, noemt 

de lancering van REC SunSnap een belangrijke stap richting een betere efficiëntie en beleving 

voor zowel de installateur als de klant. Hij benadrukt dat REC SunSnap helemaal in lijn ligt met 

de toezeggingen van REC op het gebied van de continue verbetering van producten, oplossingen 

en processen en de kerndoelstelling van REC weerspiegelt: “Hier bij REC staat alles in het teken 

van Renewables Empowering Consumers. De innovatieve digitale aanpak van REC SunSnap 

toont aan dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om de uitbreiding van zonne-energie 

te versnellen en huishoudens en bedrijven nog meer te ondersteunen met groene energie. Het 

bewijst dat we onze reputatie als meest betrouwbare moduleproducent blijven verstevigen, in 

samenwerking met onze gecertificeerde installateurs, de REC-zonnepaneelprofessionals.”  

Het REC Solar Professional Program is een uniek certificeringsprogramma, waarmee 

installateurs op regelmatige basis trainingen kunnen volgen en kunnen profiteren van verbeterde 

compensatie- en garantievoorwaarden. 

REC SunSnap kan via de App Store (iOS) en Google Play (Android) worden gedownload. 

 

Over REC Group: 

Ontstaan in Noorwegen in 1996. REC is een toonaangevend Europees merk in zonnepanelen. 

Door middel van een verticaal geïntegreerde productie van silicium naar wafers, naar cellen, naar 

hoogwaardige panelen om uit te breiden tot zonne-energie-oplossingen, biedt REC de wereld 

een betrouwbare bron van schone energie. Deze betrouwbaarheid wordt ondersteund door de 

laagst aantal garantieclaims in de industrie. REC is een Bluestar Elkem bedrijf met het 

hoofdkantoor in Noorwegen en operationeel hoofdkantoor in Singapore. REC biedt werk aan 

ongeveer 2.000 medewerkers over de hele wereld met een productie van 1,5 GW aan 

zonnepanelen per jaar. 

Lees meer op recgroup.com 
   

 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Agnieszka Schulze 

Head of Global PR, REC Group 

Tel.: +49 89 4 42 38 59 39 

E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.com 
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