UITGEBREIDE GARANTIE

PV-INSTALLATIES

De klant kan mits het betalen van een jaarlijkse premie of een éénmalige premie zijn garantie
uitbreiden tot maximale looptijd van 20.

Inhoud
De waarborg dekt volgende punten:

-

Zonnepanelen

aansluitend op de fabrieksgarantie

-

Omvormers

aansluitend op de fabrieksgarantie

-

Vermogensverlies (op de panelen)

aansluitend op de fabrieksgarantie

-

Verplaatsingskosten

vanaf oplevering van de installatie

-

Uurlonen (voor de herstelling)

vanaf oplevering van de installatie

Vermogensverlies

- indien minder dan 90% van het door de producent opgegeven minimum
vermogen

tijdens de eerste 10 jaar na de ingebruikname

- indien minder dan 80% van het door de producent opgegeven minimum
vermogen tijdens de eerste 20 jaar na de ingebruikname

Tussenkomst bij schade
De volledige kostprijs van de herstelling wordt ten laste genomen zonder vrijstelling

ONDERDELEN
+ UURLONEN
+ VERPLAATSINGSKOSTEN

Afschrijving van 3% per jaar met ingang vanaf het 6de jaar

Formaliteiten te vervullen bij schade
Melding van
de schade
015/51.51.83

Het bestek
- oorzaak van de
schade
- onderdelen
- werkuren

Nazicht
Binnen de 48u
na ontvangst
van bestek, een
voorafgaandelij
k akkoord voor
zover het een
gedekte schade
is

De herstelling
Na het
voorafgaandelij
k akkoord mag
u zelf uw
herstellingen
uitvoeren of
laten uitvoeren

DE PRIJZEN
1. PV installatie voor particulier gebruik (max. 12kWp)

Vermogen
KWp

Uw jaarlijkse premie
incl. taksen

Eénmalige premie
10 jaar
incl. taksen *

Tot 3 kWp
Tot 3,5 kWp
Tot 4 kWp
Tot 4,5 kWp
Tot 5 kWp
Tot 5,5 kWp
Tot 6 kWp
Tot 6,5 kWp
Tot 7 kWp
Tot 8 kWp
Tot 10 kWp
Tot 12 kWp

€89,23
€94,63
€99,13
€111,54
€123,92
€136,31
€148,71
€161,10
€173,49
€198,28
€247,85
€ 297.41

€502,28
€529,25
€557,65
€627,36
€697,06
€766,77
€836,48
€906,18
€975,89
€1.115,30
€1.394,13
€ 1.672.95

* Eénmalige premie kan enkel bij minimum 5 jaar fabrieksgarantie op de onderdelen.

De facturatie

U ontvangt maandelijks een factuur voor de geregistreerde waarborgen volgens de premies zoals
hierboven vermeld.

