Clean & Check
Onderhoud
zonnepanelen







Reinigen en basic check
Oplossen isolatiefouten
Vervangen kwh teller
Reinigen dakgoten
Stormschade

Onderhoud voor particulieren
Cleaning + mini check:


Jaarlijkse reiniging met
osmosewater
Nazicht omvormer
Uitmeting strings
Aflezen stand omvormer
Reinigen stoffilter omvormer










Aflezen stand kwh teller
zonnepanelen
Opmaken digitaal rapport
Aflezen stand kwh teller woning

€ 199,00/jaar

2. Opsporen/verhelpen isolatiefouten


Uitmeten strings



Opzoeken stringconnectoren



Eventueel vervangen van defecte connectoren

€55 per uur indien met Clean & Check contract
€75 per uur indien zonder Clean & Check contract

3. Vervangen GST


Weghalen kapotte GST



Plaatsen nieuwe GST

Tijdens onderhoud:
Mono fase: 140€

Drie fase: 350€

Nadien: Plus € 99,00

4. Reinigen dakgoten


Reinigen van de dakgoten voor zover bereikbaar met standaard materiaal



Tot max 30m dakgoot lengte



Afval blijft bij klant

Tijdens onderhoud € 55

Voordeeltarieven voor technische interventies
Indien onze technici tijdens de controle een schade vaststellen maken wij een bestek voor de herstelling van uw installatie.
Klanten van Solar Power Systems genieten van volgende tarieven in regie: €55,00 per aangevangen werkuur per technieker.
Forfaitair wordt er een voorrijkost van €60,00 aangerekend tenzij de herstelling ter plaatse met het onderhoud uitgevoerd kan
worden, binnen de voorziene interventietijd. Deze tarieven worden vermeerderd met de toepasselijke BTW (6 of 21%). De
gebruikte materialen worden apart aangerekend.

Onderhoud voor particulieren
Solar Power Services
Aanvraagovereenkomst Onderhoud tussen Solar Power Systems bvba met ondernemingsnummer BE0661.661.546, en onderstaande, hierna
genoemd “De aanvrager”,
GEGEVENS KLANT
Naam & achternaam: ____________________________________________________________________________ M / V
Straat & huisnummer: __________________________________________________________________________________
Gemeente & postcode: ________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________ GSM-nummer: ______________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________________
DETAIL WONING
EAN-nummer: 54144 ________________________________ PVZ-nummer: ______________________________________
Bouwjaar woning: _________________________________
Vermogen installatie in Wp: ______________________
Datum ingebruikname (AREI-keuring): ___________________________________________________________________
INSTALLATIEPLAATS
Oriëntatie installatie: _______________________ graden Dakhelling installatie: ______________________ graden
Dakbedekking: dakpannen / leien / EPDM / riet / roofing / andere: ______________________________________*
Type woning: open / halfopen / gesloten / appartement / andere: _____________________________________ *
Aantal verdiepingen: 0 / 1 / 2 / 3 / 3+ * Hoogte tot dakgoot: ________________________ meter
Locatie zonnepanelen: voorzijde woning / achterzijde woning / andere: ________________________________ *
Locatie omvormers: kelder / garage / gelijkvloers / verdieping …. / zolder / andere: ______________________*
GEGEVENS ZONNEPANELEN
Montagetype: schuin dak / plat dak / schans / andere: _________________________________________________*
Type/merk panelen: _______________________________ Aantal panelen: ___________________________________
GEGEVENS OMVORMER(S)
Type/merk omvormer 1: ____________________________ Serienummer omvormer 1: _________________________
Type/merk omvormer 2: ____________________________ Serienummer omvormer 2: _________________________
Type/merk omvormer 3: ____________________________ Serienummer omvormer 3: _________________________
* schrap wat niet past.

Geniet van een clean & check
info@solarpowersystems.com
www.solarpowersystems.com
Bredabaan 246, 2930 Brasschaat, 03/640.39.50, BE0661.661.546

Ik, de aanvrager, kies voor onderstaand aangevinkt pakket en verklaar mij akkoord met de algemene
voorwaarden*.
£

☐ Ik ga akkoord met de tarieven zoals vermeld op de tariefkaart en betaal per overschrijving op
rekeningnummer BE77 0689 3017 3342 na ontvangst factuur met referentie factuur.
Bij het ondertekenen van deze bestelbon verklaart de klant dat zijn installatie schadevrij is.

Datum (dag/maand/jaar) Plaats Handtekening
aanvrager
………. / ………. / 20 ………. ……….……….……….…… ……….……….…….…………….……
* De aanvrager gaat akkoord met de algemene voorwaarden van de onderhoudscontracten zoals meegegeven bij de informatie van het onderhoudscontract. Deze aanvraag is bindend
voor de koper na ondertekening. De overeenkomst treedt in werking op de dag van ontvangst van de volledige verzekeringspremie. Conform art. 88 W.H.P. in zoverre deze van toepassing is, is
de overeenkomst opgemaakt in tweevoud en de partijen verklaren ieder één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben, kennis genomen te hebben van alle bepalingen en er
zich akkoord mee te verklaren. In zover wettelijk van toepassing ingevolge art. nr. 86 en 87 W.H.P. geldt het volgende verzakingsbeding: binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die
volgt op de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan via een aangetekende
brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd
wordt voor het verstrijken van deze termijn

Onderhoud voor particulieren
Controle document
Serienummer

Opbrengst (kWp)

Omvormer 1
Omvormer 2
Waarde GST:

Verwachte jaarlijkse opbrengst: ……………..Wp
Efficiency tov ligging:
Tot op heden te behalen opbrengst: ……………..Wh
Datum in dienst: ../../20..
Datum controle: ../../20..
Totaal aantal dagen in dienst: …….dagen
Verwachte opbrengst tot nu: ………Wh
Verbruik dag:……. Kwh Nacht ……. Kwh

Voor elke string worden volgende metingen uitgevoerd:

OMV



Nazicht openklem spanning in combinatie met temperatuur



Nazicht isolatieweerstand



Nazicht kortsluitstroom

String

UOC
[V]

ISC
[V]

Riso
[MΩ]

Viso
[V]

Remarks

