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Venray, november 2019. 

Aan alle bewoners van de Oranjebuurt in Venray.    

 

Beste bewoner, 

Hierbij ontvangt u een voorstel voor een zonnestroom systeem.  
 
De firma Zongarant heeft ruime ervaring met het aanbrengen en aansluiten van zonnestroom systemen. 
De aangegeven prijzen zullen dan ook in veruit de meeste gevallen van toepassing zijn. 
Toch kan het voorkomen dat er in uw specifieke situatie een kleine wijziging of aanpassing van toepassing 
is. Dat zal dan vooraf worden gemeld en uitgelegd, inclusief de eventuele gevolgen voor de prijs.  
 
Materialen 

 
1. Zonnepanelen 

Merk Longi, type LR6-60HPH-315M, full black (FB315) 
Merk Longi, type LR6-60HPE-315M, black frame , witte achterzijde (WB315) 
Merk Canadian Solar, type CS6K- 295Poly (P295) 
 

2. Omvormers 
Merk Sofar Solar, type 1 tot 3.3 kTL  (1 fase, 1 MPP) 
      type 3 tot 6 kTLM (1 fase, 2 MPP) 
      type 3.3 tot 12 kTL-X ( 3 fase, 2 MPP) 
Merk SolarEdge,   type 2.2 tot 5.0 ( 1 fase met optimizers type P370) 
        type 4.0 tot 7.0 (3 fase met P370 optimizers) 
 

3. Montage materiaal 
Merk Esdec, type Clickfit Evo (pannen dak) 
Merk Esdec, type FlatFixFusion (plat dak) 
 

4. Diverse materialen zoals kabels, connectoren, mantelbuizen en installatie onderdelen worden 
volgens voorschrift toegepast en verwerkt. 

 
 
Prijs opbouw 
Zie bijgaande tabel.  
 
Inbegrepen 

• Levering materialen zoals omschreven. (Indien om praktische redenen wordt afgeweken van de 
aangeboden materialen volgt altijd eerst overleg).   

• Plaatsing materialen volgens voorschrift fabrikant en in overleg met gebruiker (portret/landscape). 
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• Aarding van systeem           

• Werkschakelaar bij omvormer          

• Aansluiting in groepenkast achter aardlekautomaat       

• Aanmaken account voor monitoring via internet       

• Aanmelding netwerkleverancier (Enexis)        

• Aanvragen btw nummer en hulp bij het invullen BTW aangifte  
     
Overige zaken             
De aansluiting van de omvormer naar de groepenkast vindt plaats binnen de woning , zo mogelijk 
onzichtbaar via een bestaande of aan te brengen leiding. 
Vooraf wordt het kabeltraject besproken en wordt akkoord gegeven door gebruiker. Indien dit tot een 
meerprijs leidt, wordt dit duidelijk vooraf aangegeven en kan gebruiker al dan niet akkoord gaan met 
plaatsing.  
Bovendien wordt beoordeeld of de groepenkast geschikt is. En indien er aanpassingen nodig zijn wordt dit 
vooraf vastgesteld en een prijs bekend gemaakt en kan gebruiker al dan niet akkoord gaan. 
 
Garantie 
De firma Zongarant levert alle materialen en werkzaamheden met 10 jaar garantie. Zie ook de algemene 
voorwaarden die zijn bijgevoegd. Versie november 2019. Binnen een straal van 25 km. worden er geen 
voorrijkosten berekend indien er aanspraak kan worden gemaakt op de garantie.  
 
Verbinding met netwerk 
De omvormers die Zongarant levert beschikken over de mogelijkheid om via internet de prestaties te 
volgen. Zongarant zorgt voor de verbinding tijdens het installeren. Mocht naderhand de verbinding 
opnieuw moeten worden hersteld, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe router of modem is aangeschaft, dan 
vallen deze werkzaamheden niet onder garantie. Zongarant stelt wel handleidingen ter beschikking om de 
verbinding te herstellen. 
              
Procedure voorstel:            
Bij interesse op basis van deze prijzen wordt er een vrijblijvende informatief gesprek gepland. Dan wordt 
ook kabeltraject en groepenkast beoordeeld. 
Indien gebruiker akkoord gaat met prijsopgave en eventuele meer/minderprijzen wordt e.e.a. bevestigd 
incl. datum plaatsing binnen 8 weken. 
Na oplevering en akkoord volgt factuur voor betaling binnen 8 dagen.      
Na afronding van campagne (30 juni) kan worden bepaald hoeveel bonuskorting er wordt uitgekeerd. 
Uitkering bonus in juli 2020.  
 
Geldigheid 
Dit aanbod is geldig tot 1 mei 2020. 
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Bijlagen: 
Prijstabel  
Garantie verklaring Zongarant. 
Technische informatie Longi Zonnepanelen 
Technische informatie Canadian Solar Zonnepaneel 
Technische informatie Sofar Solar omvormers 
Technische informatie SolarEdge omvormer 
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