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Aanvullende voorwaarden Zonnepanelen  
 

Artikel 1 – Algemeen 

Deze Aanvullende Voorwaarden, zijn van toepassing op en maken 
deel uit van alle aanbiedingen en Overeenkomsten voor een 
zonne-installatie van EcoPuur nv.  

De Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling van de 
Algemene Voorwaarden en hebben voorrang op de Algemene 
Voorwaarden. 

 Klant: Elkeen die één of meerdere diensten en/of 
Producten van EcoPuur nv verwerft of gebruikt 

 Diensten: alle prestaties die een handelsdaad of 
ambachtsdaad uitmaken, zoals advisering, installeren 
en monteren, inspecteren, testen, vervoeren of andere 
prestaties.  

 EcoPuur nv: EcoPuur nv en/of aan haar gelieerde 
(dochter) vennootschappen.  

 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen EcoPuur 
nv en Klant met betrekking tot de Producten en/of 
Diensten.  

 Producten: zaken die door EcoPuur nv worden 
aangeboden zoals zonnepanelen en losse systemen, 
materialen (in de ruimste zin des woord), onderdelen, 
documentatie en rapporten, zoals bedoeld in de 
Overeenkomst. 

 Werk: het conform de Overeenkomst leveren c.q. 
installeren van de Producten en/of Diensten.  

1.0 Afwijkingen van deze Aanvullende Voorwaarden gelden alleen 
indien schriftelijk overeengekomen en alleen voor de betreffende 
Overeenkomst waarvoor ze overeengekomen zijn.  

1.1 Overeenkomst omvat levering en plaatsing, inclusief transport.

1.2 Tijdens de installatie dient het dak vrij toegankelijk en goed 
bereikbaar te zijn. 

1.3 De elektrische huishoudelijke installatie van de klant dient te 
voldoen aan alle geldende normeringen zoals gedefinieerd in het 
AREI zoals zekeringen, differentieelautomaten en aarding. 
Eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd door EcoPuur 
nv in overleg met de klant en kunnen worden aangerekend. 

Artikel 2 - Dakbelasting  

2.0 De eindverantwoordelijkheid voor de algehele stabiliteit van 
het gebouw na plaatsing van de zonnepanelen, berust bij de 
opdrachtgever en/of zijn architect. Indien EcoPuur nv geen 
tegenbericht krijgt in verband met de dakbelasting wordt 
verondersteld dat de huidige dakconstructie aan alle eisen 
voldoet. 

2.1 Indien onverwachte gebreken tijdens de installatie aan het dak 
worden vastgesteld en deze niet vooraf kon worden vastgesteld, 
kan eventuele meerkost worden verrekend.   

Artikel 3 - Omvormers  

3.0 De omvormers worden geplaatst, op een locatie in 
samenspraak met de bouwheer. De vermogensverhouding van de 
omvormers ten opzichte van de modules wordt optimaal op elkaar 
afgestemd. 
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Artikel 4 – Beschikbaarheid modules  

4.0 De aangeboden modules zijn bij opmaak van de offerte 
leverbaar. Wanneer, wegens onvoorziene omstandigheden, de 
aangeboden modules op het tijdstip van plaatsing niet meer 
leverbaar zouden zijn, zal EcoPuur nv een evenwaardig alternatief 
aanbieden. Het totale vermogen van de bestelde installatie wordt 
hierbij gerespecteerd en zo nauwkeurig mogelijk nagestreefd. 

Artikel 5 – AC Installatie  

5.0 De  overeenkomst voorziet de montage van de volledige 
installatie zoals montage modules, plaatsen en aansluiten van de 
omvormer(s), bekabeling, kWh teller, opstart installatie en keuring 
van de installatie. 

5.1 Netstudie – niet van toepassing voor zonne-installaties kleiner 
dan 10kWp:  

De kosten van de netstudie op de locatie en de opvolging door 
EcoPuur nv zijn in de totale kostprijs inbegrepen. Tenzij de klant 
beslist dit op zich te nemen dan kan de kost van de netstudie in 
mindering worden gebracht. 

De overeenkomst is geldig indien de zonne-installatie op het 
openbaar elektriciteitsnet mag worden aangesloten. 

Artikel 6 – Garantiebepalingen  

6.0 Standaard wordt op de volledige installatie een garantie van 2 
jaar aangeboden. Deze omvat service en verplaatsing  

6.1 Omvormers: voor de omvormers geldt een garantie van 5 jaar  

6.2 Modules: de garantie toegekend voor de modules zijn afhankelijk 
van de fabrikant en kan verschillen naargelang het type bestelde 
module. De toegekende garanties worden door de fabrikant op de 
productfiches van de geleverde modules vermeld welke door 
EcoPuur nv aan de klant worden overhandigd. 

Artikel 7 – Betalingscondities  

7.0 Bij goedkeuring van de overeenkomst wordt een 
voorschotfactuur ter waarde van 20% aangeboden welke dient te 
worden vereffend. Bij aanvang van de werken wordt een tussentijdse 
factuur ter waarde van 70% aangeboden ter betaling. De resterende 
10% wordt betaald ten laatste na 14 dagen na installatie van de 
zonne-installatie. Betalen kan door middel van overschrijving op de 
gekende rekeningnummer(s) van EcoPuur nv of via een bankcheque 
op naam van EcoPuur nv. 




