Bank: Rabobank
Iban : NL33RABO0342497634
BTW Nr. :NL8231.12.135.B01
KvK Nr. 51139073

Onderhoudscontract: Controle Zonnestroom systeem.
Frequentie:

één maal per jaar

Prijzen Onderhoud Zonnestroom installaties

Onderhoud en reiniging

Tot 16 panelen tot 6 meter goothoogte
Van 16 tot en met 32 panelen tot 6 meter goothoogte
Prijs meer dan 32 panelen tot 6 meter goothoogte

€
€

115,00
145,00
op aanvraag

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.

Metingen:

▪
▪
▪
▪

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

ALGEMEEN
Rapportage:
-

Het maken van een rapportage van het onderhoud met daarin vermeldt: Uitgevoerde
werkzaamheden, meetresultaten, constateringen en eventuele aanbevelingen.
Dit onderhoudsschema is gebaseerd op de gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn. Na elk
onderhoud worden de gegevens aan de hand van de bevindingen gecontroleerd en de overeenkomst
zo nodig aangepast.
Algemene bepalingen:
-

Voor de eerste maal onderhoud aan een installatie die niet door ons bedrijf is
geplaatst, worden de uren afzonderlijk berekend.
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.
Het leveren en monteren van vervangende of defecte onderdelen is niet opgenomen
in de overeenkomst,
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-

Storingen zijn niet opgenomen in het contract en vallen er buiten.
Storingsbezoeken voor fabrikanten zijn niet opgenomen in de overeenkomst.
Voorrijkosten, reis uren tijdens onderhoud zijn opgenomen in de overeenkomst.

Abonnementen:
O - Onderhoud en reiniging:

3 tot 16 panelen.

O - Onderhoud en reiniging:

16 tot 32 panelen

* Aankruisen wat van toepassing is. O
Aantal panelen opgeven …...

De aannemer:

De opdrachtgever

Euracon

Naam …………………………

De Overzet 2

Adres …………………………

9321 DB Peize

Pc en plaats ………………….

info@ibv-venema.nl

Telefoonnummer ……………
Emailadres …………………..

Handtekening aannemer

Handtekening opdrachtgever.
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