
Onderhoudscontract bij PV-Systemen. 

vermogen prijs per paneel aantal panelen Kosten  p / j 

       

1500 ------ 6 € 75,00 

2500 ------ 10 € 75,00 

3750 € 5,00 15 € 75,00 

5000 € 5,00 20 € 100,00 

6250 € 4,50 25 € 112,50 

7500 € 4,50 30 € 135,00 

10000 € 4,00 40 € 160,00 

12500 € 3,50 50 € 175,00 

18750 € 3,00 75 € 225,00 

25000 € 2,50 100 € 250,00 

37500 € 2,00 150 € 300,00 

50000 € 1,75 200 € 350,00 

 

 

 

 

 

Opbrengstgarantie: 
 

 
 

 

  

  

  Ontzorg-garantie: 
 

 
 

 

  

   
  

  

 

Jaarlijks controle op : 

 Opbrengst 

 Meterstanden 

 Logboek omvormer 

 Bekabeling panelen 

 Montage systeem 

 Visuele ligging panelen 

 Vogelnesten verwijderen  

 

De “Solar-Energy-Groep’’  garandeert 10 jaar de opbrengst ( de productie factor ) dat is verwerkt in het financieel 
overzicht. Dat houd concreet in dat wij de misgelopen kWh vergoeden als het systeem bij normale inbedrijstelling de 
opbrengst niet haalt, als een systeem in storing staat gebeurd dat niet. Storingen moeten dan binnen 24 uur gemeld 
worden aan Solar-Leiden om financiële schade (opbrengst ) te minimaliseren. 

De “Solar-Energy-Groep’’  ont-orgt bij de standaard fabrieksgarantie, Dat houd in dat bij manco van de door 
“Solar-Energy-Groep’’  geleverde producten wij zorgen voor een snelle afwikkeling met de fabrikant en wij het 
systeem binnen 48 uur weer  draaiend hebben. Dat kan zijn door vervangende producten zoals bij een defect 
paneel maar ook door tijdelijke oplossingen zoals een uitleen omvormer als de huidige omvormer terug naar de 
fabriek moet, aan de hand van  de storing wordt er bepaald wat voor u de beste oplossing is om het systeem snel 
weer online te krijgen. 

Een  onderhoudscontract:  is uiteraard geheel vrijblijvend en niet verplicht, om aan de voorwaarden van 

opbrengstgarantie te willen voldoen zijn de controle punten jaarlijks wel voor uw eigen rekening. Deze punten 

mits anders dan bij installatie hebben invloed op de opbrengst en zo dus ook op de garantie. Mocht u er voor 

kiezen om een onderhoudscontract af te sluiten is het geheel ter verantwoordelijkheid van de  “Solar-Energy-

Groep’’  om jaarlijks 1 of meerdere keren het systeem te controleren en daar bij ten alle tijden ook 

verantwoordelijk voor de jaarlijkse opbrengst. 

 


