
 

 

Met elkaar voor mekaar 

Kerkwijk 61 

5258 KB BERLICUM NB 

 

 

 

 

Betreft: vrijblijvende offerte PV-installatie MevM 14 x 260 wp mono black + Omniksol. 

 

Rosmalen, 30 maart 2014. 

Offertenummer : 00394 

 

Geachte Met elkaar voor Mekaar,  

 

Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag en dat u de voordelen inziet van groene energie! Hierbij doen 

wij u een vrijblijvende offerte  toekomen naar aanleiding van onze opname op d.d. 28-03-2014 op het 

adres Kerkwijk 61 te Berlicum en onderstaande omschrijving. 

 

Technische omschrijving pv-systeem 

Merk pv-panelen Sunrise solartech 

Wp per paneel 260 Wp 

Wp totaal systeem 3,64 kWp 

Verwachte opbrengst 1e jaar +/- 3175 kWh 

Type paneel Mono black 

Aantal panelen 14 stuks 

Type omvormer Omniksol 4.0k-TL2 + wifi 

Plaats omvormer Zolder  

Bevestigingssysteem Allimex 

Indeling Zie situatietekening (landscape) 

 

Werkzaamheden  

 

• Aanmelden installatie bij netbeheerder. 

• Horizontaal en verticaal transport. 

• Leveren en aanbrengen pv-systeem zoals bovenstaand omschreven. 

• Aansluiting pv-systeem op omvormer. 

• Montage omvormer. 

• Benodigd klimmaterieel en steigerwerk. 

• Afvoeren overtollig materiaal. 

• Veegschoon opleveren. 

• Coördineren werkzaamheden. 

 



 

 

Elektro technische installatie 

 

• Aanleggen vrije groep welke is voorzien van 1 stuk automaat B16. 

• Bij de omvormer een werkschakelaar plaatsen. 

• Installatie aarden. 

• Aansluiten omvormer op elektriciteit netwerk. 

 

Opmerking : alle bekabeling zal worden uitgevoerd als opbouw. Dat wil zeggen dat wij de bekabeling 

tegen muur/plafond aanbrengen in een grijze PVC-buis. Het verloop van het leidingwerk zal in overleg 

met opdrachtgever plaats vinden. 

 

In deze prijsopgave is NIET opgenomen :  

 

⇒ Het maken van revisietekeningen en constructieve berekeningen. 

⇒ Kosten voor vergunningen, legeskosten en precariorecht. 

⇒ Verwijderen milieuverontreinigende materialen. 

⇒ Aanvragen / vervangen energiemeter. 

⇒ Leidingwerk als inbouw wegwerken in wand/plafond. 

⇒ Enig stuk- en/of schilderwerk. 

⇒ Werkzaamheden anders dan omschreven. 

 

Wij kunnen u de werkzaamheden zoals hierboven omschreven aanbieden voor een bedrag van : 

 

Subtotaal € 4.485,25 

BTW € 806,75 

 _____________ 

Totaalprijs € 5.292,00 

 

BTW specificatie 

1 € 3.584,23 21% € 752,69 

2 € 901,02 6% € 54,06 

 

De geldigheidstermijn van deze offerte bedraagt 14 dagen na offertedatum. Gezien de fluctuerende 

markt dienen wij bij opdracht na deze termijn de offerte te herzien. 

 

Optie(s) 

 

• De PV-installatie uitvoeren met 14 stuks Sunrise 260 wp mono black en een Solaredge SE3500 

met optimizer P300 met een totaal van 3,64 KWp en een verwachte opbrengst van ± 3400 kWh. 

Wij kunnen u deze optie aanbieden voor een bedrag van € 6.341,-- incl. btw  

 

 



 

 

Planning 

 

Indien de werkzaamheden in opdracht worden gegeven maken wij een werkplanning in overleg met 

opdrachtgever. Voor de levering/installatie van de materialen hebben wij maximaal 30 dagen nodig. 

Werkzaamheden zijn wel gedeeltelijk afhankelijk van weersinvloeden. 

 

Betalingstermijn  

 

• 1
e
 termijn 30 % bij oplevering werkzaamheden 

• 2
e
 termijn 70 % 5 werkdagen na oplevering 

 

Garantie 

 

• 12 jaar productgarantie pv-panelen (lineaire vermogensgarantie van 12 jaar bij 90% van het 

minimale nominale vermogen en 25 jaar bij 80% van het minimale nominale vermogen). 

• 10 jaar productgarantie omvormer Omnik. 

• 10 jaar productgarantie bevestigingsmateriaal. 

• 5 jaar garantie montage. 

 

Algemene voorwaarden 

 

Op al onze werkzaamheden gelden de algemene voorwaarden MevM Producten en Werkzaamheden 

zoals u heeft ontvangen in de bijlage. Heeft u de algemene voorwaarden niet ontvangen of zijn er nog 

vragen over de voorwaarden dan vragen wij u contact met ons op te nemen. 

 

Hopende dat deze aanbieding u de aanleiding geeft om opdracht te geven voor de uitvoering. Na 

ontvangst van deze getekende offerte nemen wij de opdracht in behandeling. 

 

Hoogachtend,                                                                       Voor akkoord, 

 

 

 

Rick van de Vliert                                                                Met elkaar voor mekaar 

BT zonne-energie                                                                Datum :  …. - …. - ........ 

 

 

Bijlage(n):   

 

• Situatietekening. 

• Indicatieberekening. 

• Productinformatie. 

• Algemene voorwaarden MevM. 


