
 

Aanvullende voorwaarden 

Installatie door Dekker Elektrotechniek 

 

Artikel 1 installatie algemeen 

 

Indien u ervoor kiest om uw zonnestroomsysteem door Dekker Elektrotechniek BV te 

laten monteren gelden hiervoor aanvullende voorwaarden, welke hierna 

worden omschreven. 

 

 

Montage door Dekker Elektrotechniek BV betekent: 

 

 

1.1 De montage door gecertificeerde installateurs van de zonnepanelen 

      op een plat of een schuin dak, welke goed toegankelijk en niet 

      hoger dan 10 meter is, zonder verankerde dakpannen. 

1.2 Indien uw dak niet standaard is zal onze installateur dit aan u 

      melden alvorens hij met de werkzaamheden zal aanvangen, met 

      daarbij een opgaaf van de geschatte extra tijd en kosten. De extra 

      uren worden belast a € 51,- per uur. 

1.3 Indien uw dak hoger is dan 10 meter worden extra kosten in 

      rekening gebracht. Hiervan zal vooraf door de monteur ter 

      plaatse een kostenopgaaf worden opgemaakt. Deze kosten 

      omvatten in ieder geval de huur van een hoogwerker, extra 

      veiligheidsmaatregelen etc. 

1.4 Indien u een set besteld, waarvoor aanleg van een extra groep is 

      vereist, zal de monteur in uw woning/bedrijf een extra elektragroep 

      aanleggen zodra het niet mogelijk is om een bestaande groep vrij 

      te maken. Deze werkzaamheden worden gedaan door een gecertificeerd 

      elektriciën en bestaan uit het aanpassen van de meterkast, 

      het aanbrengen van veiligheidsautomaten ten behoeve van de 

      omvormer, het trekken van de bekabeling tussen de meterkast 

      en de omvormer (maximaal 1 uur) en indien nodig het aanleggen 

      van een stopcontact voor de omvormer. Onze monteur zal vooraf 

      inventariseren of hij meer tijd denkt nodig te hebben en u een 

      opgave geven van de extra te maken kosten en uren. In 95% van 

      de gevallen volstaat 1 uur voor deze werkzaamheden. 
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1.5 De maximale inbegrepen kabellengte tussen de zonnepanelen 

      en omvormer is 10 meter. Hierboven wordt € 25 per meter in 

      rekening gebracht, inclusief de kosten voor de montage en het 

      materiaal. 

1.6 Indien er extra onvoorziene werkzaamheden moeten 

      plaatsvinden berekent Mijn eigen energie hiervoor € 51,- per uur op 

      nacalculatie, exclusief materiaal. De monteur zal dit voor 

      aanvang van de werkzaamheden aan u melden. 

1.7 Een eventuele platdak doorvoer € 105,00 

1.8 Op uw verzoek kan een meterbord worden geplaatst ten 

      behoeve van een ‘Bruto Productie Meter’. Dit dient wel vooraf 

      aangegeven te worden. 

 

 

Indien u akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden, dient u voor installatiebevestiging dit 

document hieronder te tekenen. 

 

 

 

Uw naam:                              Handtekening voor akkoord:                            Datum: 
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