Uw (keten)partner in
zonnepanelen

Bij SolarDistri
werken we met
passie voor
zonne-energie.
Onze missie: Zonne-energie toegankelijk maken
voor een zo breed mogelijke doelgroep door
het optimaal bedienen van installateurs en
samenwerking binnen de branche.
Met korte lijnen en waarborging van de kwaliteit
ontzorgen wij u tijdens de aanschaf, het plaatsen
en gebruik van zonnepanelen, omvormers en
monitoring.

Bestel makkelijk met uw eigen
betalingscondities in het klantportaal.

www.solardistri.shop

Direct contact met de producent
Waarborging van garanties
Actuele voorraad
Levering op gewenste locatie
Persoonlijk contact en
de beste prijs
24/7 service:
wij staan voor u klaar!

	SolarDistri
staat voor een
duurzame
samenwerking.
Dit houdt in dat:
·	Wij uitsluitend werken met vaste partners
en niet met eenmalige deals.
·	Onze relaties het gezicht naar de markt
en eindklant zijn, wij faciliteren op
de achtergrond.

·	Persoonlijk contact de basis is vanuit ons
team met flexibele instelling.
·	De relatie bij ons voorop staat, met
aanvullend goede service.
·	De oplossing altijd prioriteit is, mocht er iets
misgaan in de levering of schade van product.
·	Wij onze logistieke bewegingen zo efficiënt
mogelijk proberen in te richten en daarmee
te minimaliseren.
·	Leverancierskrediet mogelijk is op aanvraag
na toetsing via Euler Hermes.
·	Ons succes afhankelijk is van die van onze
partners en vanuit dat besef acteren wij ook.

De scherpe prijs is essentieel,
maar een betrouwbare partner
is doorslaggevend.
Panelen:

Omvormers:

Montage:

Monitoring:

SolarDistri staat voor kwaliteit. Wij proberen ons
te onderscheiden door deze te waarborgen.
Onze aanpak hiervoor:
·

Support bij configuraties

·

Leveringsbetrouwbaarheid van producten

·

Vast portfolio aan merken en producten

·

Bereikbaarheid ook buiten kantoortijden

·	Begeleiding op afstand bij configuraties/
on-site instellingen
·

RMA’s verwerken, danwel vervangen on-site

·	Leadgeneratie/ondersteuning bij
aanvraag tenders

Ons team staat voor u klaar!
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