VENEMA SERVICE PEIZE Service Abonnementen: Prijs Incl. BTW

Contract t.b.v. Zonne installatie

Onderhoud en
reiniging

Service en
onderhoud en
reiniging

Prijs per jaar van 3 tot 16 panelen.

€ 65 per jaar

€ 79,00 per jaar

€ 85,00 per jaar

€ 99,00 per jaar

Op aanvraag

Op aanvraag

Prijs per jaar, van 16 tot 32 panelen.
Prijs meer dan 32 panelen
Onderhoud Zonne installatie 1 x per 2 jaar
* Inclusief uurloon en voorrijkosten bij een
storing.
** Inclusief materiaalkosten bij storing en/of
onderhoud.
Minimale looptijd abonnement 1 jaar
*** Per jaar opzegbaar
Ja

*

Nee

Werkelijke werkuur en reistijd wordt als werkuur genoteerd. Uitgaande van normaal werkuur, avond, nacht, weekend
en feestdagen worden er toeslagen berekent.

**
***

Het leveren en monteren van onderhoudsmaterialen is opgenomen in de overeenkomst, zoals klein bekabeling,
connectoren en klein bevestigingsmateriaal evenals vastzetten frame van kleine constateringen.
Het leveren en monteren van vervangende of defecte onderdelen is niet opgenomen in de overeenkomst, zoals
panelen, beugel, klemmen, nieuwe bekabeling, omvormers, trafo`s aluminium leggers.
Software vervanging of storingsbezoeken voor fabrikanten zijn niet opgenomen in de overeenkomst.
Indien van toepassing zijn voorrijkosten, reis uren en reiskosten zijn opgenomen in de overeenkomst.
Opzegbaar op einde van een kalenderjaar met inachtneming van twee kalender maanden.

Algemene bepalingen:
-

-

Voor de eerste maal onderhoud aan een installatie die niet door ons bedrijf is geplaatst, worden de uren
afzonderlijk berekend + het bedrag van het abonnement.
Bij het aanschaffen van een Zonne installatie bij Installatiebedrijf Venema wordt een onderhoudscontract na 2 jaar
na plaatsing van de installatie in rekening gebracht na uitvoering van de controlebeurt.
Facturatie geschied per jaar aangaande contract en daarna in februari jaar opvolgend.

De installateur is gerechtigd om jaarlijks de prijs te indexeren volgens Uneto-VNI met het CBS-indexcijfer voor
onderhoudscontracten “CAO-lonen” voor de Bouwnijverheid.

Venema Service Peize is een zusterbedrijf van IBV Venema Peize.
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Frequentie van Zonne installatie onderhoud: één maal per 2 jaar.
Omschrijving van de werkzaamheden:
Uitwendig:







Beoordelen indien de Zonne installatie volgens de NEN 1010 is aangesloten.
Visuele controle van de aansluiting op uw aardlekschakelaar en meterkast.
Een visuele controle van de omvormer en hoofdschakelaar.
Visuele controle Frame, bevestigingspunten en panelen met de daarbij behorende
bekabeling en connectoren op breuk.
Visuele controle op corrosie, verschuiving van frame, nalopen van rubbers en
afdichtingen.
Controleren en reinigen van de panelen met een zachte borstel.





Uitlezen van de omvormer(s).
Het afzonderlijk meten van de opgenomen stroom van de panelen en strings
Meten van 230/380 volt spanning.



Metingen:

Storingen: In geval van storingen die vallen buiten het bestek van planmatig onderhoud wordt u verzocht
contact op te nemen met ons storingsnummer: 050-5032576 of 06-52047922.
*

o
o

Ik kies voor onderhoud abonnement Onderhoud en Reiniging 3 tot 16 panelen.
Ik kies voor onderhoud abonnement Service, Onderhoud en Reiniging 3 tot 16 panelen.

o
o

Ik kies voor onderhoud abonnement Onderhoud en Reiniging 16 tot 32 panelen.
Ik kies voor onderhoud abonnement Service, Onderhoud en Reiniging16 tot 32 panelen.

* Aankruisen wat van toepassing is.
Aldus overeengekomen te Peize op d.d. …………………
De aannemer:

De Opdrachtgever:

Installatiebedrijf Venema BV

Naam

…………………………………………

De Overzet 2/2B

Adres

…………………………………………

9321 DB PEIZE

Pc en plaats ……………..……………………
Telefoon nr. ……………………………………
E mailadres …………………………………….
Aantal panelen…...merk omvormer…………...

…………………………………..
Handtekening aannemer

Handtekening opdrachtgever

Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten, zijn van toepassingen
de algemene levering-, verkoop- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Meppel
d.d. 20-03-95; en die als bijlage bij de offerte is gevoegd en ook bij ons op kantoor ter inzage ligt.
Venema Service Peize is een zusterbedrijf van IBV Venema Peize.
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