Monteren van zonnepanelen

				 per
prijzen EXCLUSIEF BTW 2015
eenmalig		 paneel
					
Montage volgens richtlijnen uit het ISSO Handboek Zonne-energie!			
Inclusief valbeveiliging!				
				
Diverse merken en systemen, per installatie
			
basisbedrag, voorbereiding etc		
45,montage omvormer, direct onder panelen		
45,kabels van panelen naar omvormer, per installatie		
45,					
Montage met houten lat/plank, zoals Oskomera, SolarNRG e.a.			
montage op schuin pannendak 				
40,toeslag voor “puzzelwerk” schuin dak, per installatie		
50,korting vanaf 6 tot 14 panelen				
10%
					
korting bij gebruik van click-fit systeem of vergelijkbaar
25%
					
Plat dak systemen				
					
montage per paneel op plat dak op frames of bakken				
toeslag kabelwerk bij veel korte rijen		in overleg
Verticaal transport bij hoge daken of grote gewichten		in overleg
					
reiskosten, per km		
0,50
					

45,-

Aanleg aparte groep in de meterkast, en leggen van een kabel naar de omvormer is prima door ons te verzorgen.
Kosten daarvoor zijn moeilijk te begroten, maar blijven in de praktijk tussen de € 20,- en € 200,- .

Leveringsvoorwaarden diverse acties,
Alle materialen voor uw PV installatie worden in principe geleverd door de verkoper of een
andere leverancier.
Daarmee is het systeem over het algemeen volgens de regels te maken.
Als u aanvullende wensen hebt op het gebied van o.a. afwerking binnenshuis of buitenshuis
zullen materialen en arbeid daarvoor apart in rekening worden gebracht.
Binnenshuis bijvoorbeeld: kabelgootjes, langere afstanden tussen panelen en omvormer etc.
Buitenshuis: kabelwerk standaard in mantelbuis (bijvoorbeeld op plat dak) opstellingen van
panelen die niet te maken zijn met standaard meegeleverde materialen.
Ballast voor platdak opstellingen is niet meegeleverd.
VBK Solar Services gaat met de grootste zorg om met uw eigendommen, zowel uw PV installatie
als uw huis. Toch sneuvelt er af en toe bijvoorbeeld een dakpan, of een plantje in de tuin.
Ook het werken op platte daken die eigenlijk te oud zijn om betreden te worden kan problemen
opleveren. (Raadpleeg bij twijfel uw dakdekker.)
Daarvoor kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden. Voor schade die ontstaat door
onachtzaamheid of fouten onzerzijds zijn wij natuurlijk wel verantwoordelijk, en uiteraard zullen
we dit herstellen. Gevolgschade is uitgesloten.
Wij geven 5 jaar garantie op het installatiewerk. (montage, kabelwerk, etc.)
Voor aanspraken op garantie die betrekking hebben op panelen, omvormer, constructie en
andere delen die door andere aanbieders geleverd worden dient u in eerste instantie contact
met hen op te nemen.
Natuurlijk kunnen wij bij problemen een diagnose komen stellen, en helpen het probleem op
te lossen. Wij behouden ons het recht voor om daarvoor (bescheiden) kosten in rekening te
brengen.

