
-‐	  OFFERTE	  -‐	  	  
FV	  zonne	  panelen	  installa3e	  

gra3s	  energie	  -‐	  viva	  la	  revolución!	  
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intake	  gegevens	  

(situa3e	  schets)	  

KLANTGEGEVENS
Naam Datum
Adres
Postcode Plaats
Telefoon
email BTW<nr.
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PV#PANELEN
Aantal#panelen
Wp#vermogen/paneel
Locatie#panelen voorzijde achterzijde bijgebouw
Dakopstelling landscape portait
Type#omvormer:

DAK
(G)#Goothoogte#(m)
(N)#Nokhoogte#(m)
(L)#Lengte#(m)
(B)#Breedte#(m)
Zon#oriëntatie#(graden)
Hellingshoek#(graden)
Daktype dakpannen golfplaat staal bitumen
Onderbouw:

AANSLUITING
Positie#omvormer:
Afstand#panelenQomvormer#(m)
Nabij#omvormer#vrije#groep#aanwezig? ja nee
In#de#meterkast#vrije#groep#aanwezig? ja nee
Afstand#omvormerQmeterkast#(m)

OVERIGEN
Schaduw#objekten? ja procent
Bereikbaarheid? makkelijk normaal moeilijk
Dakpanhaken#aanwezig? ja nee #
Overige#opmerkingen:

N

G

L

B



offerte	  &	  voorwaarden	  
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Exclusief:	   Eventueel	   benodigde	   speciale	   werkzaamheden	   zoals	   metselwerk,	   heQranen,	   bliksembeveiliging,	  
overspannings-‐beveiliging	  of	  een	  nieuwe	  electriciteitsmeter.	  
	  
Opmerkingen:	  
�	  Afval	  en	  verpakkingsmateriaal	  aQoms3g	  van	  onze	  werkzaamheden	  worden	  door	  ons	  opgeruimd	  en	  afgevoerd.	  
�	   Uitgangspunt	   van	   deze	   berekeningen	   is	   dat	   de	   struktuur	   van	   het	   dak	   en	   de	   konstruk3e	   voldoende	   sterk	   en	   goed	  
beves3gd	  zijn	  voor	  de	  montage	  en	  voor	  het	  dragen	  van	  de	  zonnepanelen.	  

�	  Water,	  stroom,	  schafgelegenheid,	  toilet	  en	  verlich3ng	  worden	  kostenloos	  ter	  beschikking	  gesteld	  3jdens	  montage.	  
�	  Voorwaarde	  is	  dat	  de	  installa3e	  in	  één	  doorlopende	  fase	  kan	  worden	  uitgevoerd.	  
�	  Voorwaarden	  voor	  het	  dak	  zijn	  o.a.:	  Golfplaten	  zijn	  niet	  asbesthoudend	  en	  gordingen	  in	  goede	  kondi3e;	  Dakpannen	  
ziZen	  niet	  vast	  met	  dakpanhaken;	  Sandwichpanelen	  (buitenste	  staalplaat)	  hee\	  een	  minimale	  dikte	  van	  0,63mm.	  

�	  Voorwaarden	  m.b.t.	  meterkast	  en	  eventuele	  aanwezige	  onderverdelingen	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  NEN	  1010.	  
�	  Voorwaarde	  is	  dat	  het	  dakvlak	  door	  middel	  van	  een	  steiger	  en	  materiaal	  li\	  goed	  bereikbaar	  is.	  
�	  De	  opname	  van	  het	  projekt	  is	  uitgevoerd	  door	  Revosolar.	  De	  opdracht	  is	  rechtsgeldig	  indien	  Revosolar	  de	  opdracht	  als	  
uitvoerbaar	  hee\	  beschouwd.	  Indien	  wijzigingen	  nodig	  zijn	  om	  de	  opdracht	  uitvoerbaar	  te	  maken	  zal	  dit	  eerst	  door	  de	  
verkoopadviseur	  met	  de	  klant	  worden	  overlegd.	  

	  
Betalingen:	  
�	  Eerste	  termijn	  :	  75%	  van	  het	  totaalbedrag	  vóór	  montage	  en	  aflevering	  
�	  Tweede	  termijn	  :	  25%	  van	  het	  totaalbedrag	  bij	  montage	  gereed.	  	  
Betalingen	  moet	  binnen	  14	  dagen	  na	  faktuurdatum	  gerealiseerd	  zijn.	  
	  
Garan5e:	  
�	  Produktgaran3e	  van	  de	  fabrikant	  :	  5	  jaar	  op	  de	  omvormers	  en	  12	  jaar	  op	  de	  zonnepanelen.	  
�	  Efficiën3e-‐	  en	  vermogensgaran3e	  van	  90%	  van	  het	  nominale	  vermogen	  na	  12	  jaar	  en	  80%	  na	  25	  jaar.	  
Deze	  garan3es	  zijn	  exclusief	  de	  de-‐/montagekosten.	  
	  
Voorwaarden:	  
Op	   onze	   offertes,	   opdrachten	   en	   met	   ons	   gesloten	   overeenkomsten	   volgen	   de	   richtlijnen	   zoals	   gehanteerd	   door	  
UNETO-‐VNI.	   Voor	   de	   geleverde	   produkten	   gelden	   de	   garan3evoorwaarden	   van	   de	   fabrikanten.	   De	   leverings-‐	  
voorwaarden	  worden	  op	  verzoek	  toegezonden.	  Aan	  de	  door	  Revosolar	  opgegeven	  energie	  opbrengsten	  kunnen	  geen	  
rechten	  worden	  ontleent.	  

PV#ZON#ENERGIE#INSTALLATIE omschrijving aantal TOTAAL#EURO
aantal#panelen
omvormer
bevestigings#struktuur inclusief
elektrisch#materiaal inclusief
overig#materiaal inclusief
transport inclusief
standaard#montage inclusief
meerwerk#montage
TOTAAL#EX#BTW
6%#BTW#(installatie#uurloon)
21%#BTW#(materialen)

TOTAALPRIJS#INCL.#BTW



Deze	  offerte	  is	  bij	  deze	  door	  ondertekening	  van	  de	  klant	  en	  de	  medewerker	  van	  Revosolar	  geaccepteerd,	  waarbij	  beide	  
par3jen	  zich	  verbinden	  tot	  het	  uitvoeren	  van	  het	  projekt	  onder	  de	  gespecificeerde	  voorwaarden	  van	  deze	  offerte.	  De	  
opdracht	   is	   rechtsgeldig	   indien	  Revosolar	  de	  opdracht	  als	  uitvoerbaar	  hee\	  beschouwd.	   Indien	  wijzigingen	  nodig	  zijn	  
om	  de	  opdracht	  uitvoerbaar	  te	  maken	  zal	  dit	  eerst	  door	  de	  verkoopadviseur	  met	  de	  klant	  worden	  overlegd.	  
	  
	  
	  
Plaats:	  ........................................................................	  
	  
	  
Datum:	  ...............................	  
	  
	  
Medewerker	  	  Revosolar 	   	   	   	   	   	  Naam	  klant:	  
	  
..............................................................	   	   	   	   	  ...............................................................	  
	  
Handtekening: 	   	   	   	   	   	   	  Handtekening:	  
	  
..............................................................	   	   	   	   	  ...............................................................	  
	  
	  
	  
	  

accepta3e:	  
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