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REC Group introduceert nieuwe, toonaangevende garantie in 
zonnepanelensector 
 

 
REC TwinPeak 2 Mono 
 

 
REC TwinPeak 2S 72 Mono 
 

 
REC N-Peak 

München, 21 januari 2019 – REC Group, het grootste Europese 
merk voor fotovoltaïsche panelen, kondigt nieuwe product- en 
stroomgaranties aan voor zijn hoogwaardige en meermaals 
bekroonde REC TwinPeak- en REC N-Peak-zonnepanelen. REC 
verdubbelde de duur van de productgarantie van 10 naar 20 jaar 
voor alle leveringen uit het hele assortiment sinds 1 oktober 2018. 
Daarnaast verlaagde REC het jaarlijkse maximale energieverlies 
van het paneel, zodat klanten nu kunnen uitkijken naar een nog 
hogere gegarandeerde opbrengst over de gehele levensduur van 
de panelen. 
 
De nieuwe productgarantie 
Met de uitbreiding van de garantie naar 20 jaar voor alle producten 
biedt REC Group nu een van de beste productgaranties bij de Tier 
1-fabrikanten. 
 
De nieuwe garantie voor energieverlies 
De opbrengstgarantie garandeert REC-klanten nu nog minder 
verlies over de volledige levensduur van 25 jaar. Onder de nieuwe 
voorwaarden wordt het verlies na het eerste jaar teruggebracht van 
3 % naar 2,5 % voor alle REC TwinPeak-producten. Het nieuwe 
REC N-Peak-zonnepaneel, dat vorig jaar op de markt werd 
gebracht, tekent al een verlies na 1 jaar op van maximaal slechts  
2 %. Bovendien werd het gegarandeerde jaarlijkse maximale 
energieverlies in de jaren 2 tot 25 verbeterd van 0,7 % naar 0,5 % 
voor alle REC-zonnepanelen met 72 cellen die het unieke 
frameontwerp van REC hebben. Bijgevolg neemt het uiteindelijke 
gegarandeerde vermogen na 25 jaar gebruik toe tot ten minste  
85,5 %. 
 
Extra voordelen voor REC-zonnepaneelprofessionals 
Naast deze nieuwe voorwaarden biedt REC nu ook een extra 5-
jarige productgarantie voor installaties die zijn uitgevoerd door 
REC-gecertificeerde zonnepaneelprofessionals. Dit betekent dat 
we eindklanten nu een toonaangevende garantie kunnen 
aanbieden van maar liefst 25 jaar. REC-zonnepaneelprofessionals 
ontvangen een unieke opleiding om de beste installaties or 
uitvoering te garanderen. Hun verworven expertise en 
vaardigheden dragen bij aan de kwaliteit op de lange termijn en de 
betrouwbare productie van een installatie. 
 
“De nieuwe garantie van REC, die nu een van de beste in de sector 
is, is een bewijs van de consistente topkwaliteit van onze producten 
en prestaties”, zegt Cemil Seber, Vice President Global Marketing 
& Product Management bij REC Group. “De uitgebreide 
garantievoorwaarden voor REC-zonnepaneelprofessionals tonen 
nog maar eens ons streven aan om langetermijnrelaties op te 
bouwen en te onderhouden met onze partners die onze 
zonnepanelen overal ter wereld installeren en onderhouden.” 

http://www.recgroup.com/
https://www.recgroup.com/en/rec-group-begins-new-era-launch-world’s-first-n-type-mono-solar-panel-twin-design
https://www.recgroup.com/en/reliability-european-brand
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De nieuwe REC-garanties per product: 

 
 
Laagste percentage claims in de sector rechtvaardigt toonaangevende 
garantievoorwaarden 
Er wordt gezegd dat de beste garantie er een is waarop klanten nooit een beroep op hoeven te 
doen. Volgens een vergelijkende studie uitgevoerd door REC op basis van zijn eigen en openbaar 
beschikbare garantiegegevens behaalt REC Group verreweg het laagste klachtenpercentage in 
de sector van ruim onder de 100 ppm. Dit rechtvaardigt nog maar eens de overstap naar de 
nieuwe voorwaarden, die REC-klanten een ongeëvenaarde gemoedsrust schenken. 
 
REC’s nieuwe garantievoorwaarden en bijgewerkte documentatie zijn beschikbaar in REC’s 
Download Center. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
Agnieszka Schulze 
Head of Global PR, REC Group 
Leopoldstraße 175 
80804 München, Duitsland 
Tel.: +49 89 4 42 38 59 39 
E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.com 
 
REC Solar EMEA GmbH    
Leopoldstraße 175   
80804 München, Duitsland   
Directeur: Cemil Seber   
Gerecht van registratie: München  
HRB 180306 
BTW ID: DE266243545 
 
 
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 
  

 

https://www.recgroup.com/en/downloads/products?tab=17
mailto:agnieszka.schulze@recgroup.com
http://www.recgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/rec_/
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