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Werkgroep Zon van Tryntsje 

p/a It Medsje 14 

9062 HV  OENTSJERK 
 

 
 

 

Uw referentie  : 
Onze referentie :IS15000307/133123/E15132 

Betreft   :Zon van Tryntsje  6, 12 en 18x 250Wp schuin Datum: 08-04-2015 

 

 

Geachte mevrouw/heer,  
 

Naar aanleiding van uw aanvraag doen wij u hierbij de aanbieding toekomen voor een aantal 
netgekoppelde zonnepanelensystemen. 

 

Als leverancier met meer dan 20 jaar ervaring in de zonne-energie branche leveren wij hoogwaardige 
systemen. Wij werken uitsluitend met zorgvuldig geselecteerde producten, die u de hoogste 

energieproductie garanderen (premium).  
Ook bieden wij u een goedkoper alternatief aan met materialen naar keuze van The Sun Factory 

(standaard). 
 

Uitgangspunten 

- Deze aanbieding is voor een schuin dak; 
- De genoemde prijzen zijn voor een standaard systeemopstelling; 

- De panelen worden in portrait geplaatst; 
- De extra groep is in de offerte verwerkt; 

- Voor opname ter plaatse en advies zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht; 

- Vragen kunnen ook na de installatie aan onze contactpersoon worden gesteld; 
- Onze account kan het BTW traject verzorgen voor € 125,00 inclusief BTW; 

- Monitoring is bij onze premium systemen inbegrepen.   
 

Omschrijving van de werkzaamheden 

Het leveren en aanbrengen van een netgekoppeld zonnepanelensysteem op uw pand volgens de offerte. 
De werkzaamheden zijn inclusief het leveren, aanbrengen en aansluiten van de benodigde bekabeling en 

de automaat voor de voeding van de omvormer. 
 

Salderen 
- Voor aanmelden van uw woning voor teruglevering verwijzen wij u naar de volgende website: 

www.energieleveren.nl, mocht blijken dat uw meter niet geschikt is voor teruglevering neemt de 

netwerkbeheerder contact met u op voor het vervangen van de meter. 
 

 

The Sun Factory is de handelsnaam van 

     Hoekstra Suwald Installatie en Solar BV 
 

Bezoekadres 
Noorderend 9a, 9265 LM  Suwâld 

Postadres 
Postbus 8, 9250 AA Burgum 

 
T +31 (0) 511 431 291 
F +31 (0) 511 431 278 

E info@thesunfactory.nl 
www.thesunfactory.nl 

http://www.energieleveren.nl/
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Garantie zonnepanelen Sharp (premium) 

- De fabrikant verleent 10 jaar productgarantie (materiaal en productiefouten);  
- 10 jaar vermogensgarantie bij een uitgangsvermogen van 90%, na factuurdatum.  

- 25 jaar vermogensgarantie bij een uitgangsvermogen van 80%, na factuurdatum.  

- Op deze aanbieding zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. 
- De garantie wordt van kracht bij een getekende werkbon na plaatsing en in bedrijf stellen van de 

installatie.  
 

Garantie omvormer Mastervolt (premium) 

- De fabrikant verleent 10 jaar productgarantie. 
 

Systeemgarantie 
- The Sun Factory verleent 5 jaar garantie op de constructie na overdracht ten aanzien van 

verborgen gebreken en/of fabricage-, constructie- en materiaalfouten.  
 

Prijzen 6 x 250 premium  (Sharp paneel met een Europese omvormer: zie specificatie) 

Prijs zonne-energie systeem  €  2.180,00 

Extra AC groep inclusief 10 meter kabel €  110,00 

Montage zonnesysteem en aansluiten elektra  €  680,00 

Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait) €  -475,00 

Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid) €  2.495,00 

 
Prijzen 6 x 250 standaard  

Prijs zonne-energie systeem  €  1.917,00 

Extra AC groep inclusief 10 meter kabel €  110,00 

Montage zonnesysteem en aansluiten elektra  €  680,00 

Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait) €  -433,00 

Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid) €  2.274,00 

 
Prijzen 12 x 250 premium (Sharp paneel met een Europese omvormer: zie specificatie) 

Prijs zonne-energie systeem  €  3.976,00 

Extra AC groep inclusief 10 meter kabel €  110,00 

Montage zonnesysteem en aansluiten elektra  €  835,00 

Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait) €  -787,00 

Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid) €  4.134,00 

 
Prijzen 12 x 250 standaard 

Prijs zonne-energie systeem  €  3.498,00 

Extra AC groep inclusief 10 meter kabel €  110,00 

Montage zonnesysteem en aansluiten elektra  €  835,00 

Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait) €  -710,00 

Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid) €  3.732,00 
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Prijzen 18 x 250 premium (Sharp paneel met een Europese omvormer: zie specificatie) 

Prijs zonne-energie systeem  €  6.012,00 

Extra AC groep inclusief 10 meter kabel €  150,00 

Montage zonnesysteem en aansluiten elektra  €  1.080,00 

Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait) €  -1.158,00 

Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid) €  6.084,00 

 
Prijzen 18 x 250 standaard 

Prijs zonne-energie systeem  €  4.895,00 

Extra AC groep inclusief 10 meter kabel €  150,00 

Montage zonnesysteem en aansluiten elektra  €  1.080,00 

Teruggave BTW ongeveer (afhankelijk van forfait) €  -980,00 

Totaal inclusief BTW (21% voor materiaal en 6% voor montage arbeid) €  5.145,00 

 
 

Betalingscondities 
- Betalingscondities : 25% bij opdracht 

  75% bij werk gereed  

- Betalingstermijn 14 dagen 
- Alle bedragen gelden bij gesloten opdracht 

 
BTW 

- Alle bedragen zijn inclusief BTW; voor werkzaamheden verricht tussen 1 maart 2013 en 1 juli 
2015 wordt voor panden, die particulier worden bewoond en ouder zijn dan 2 jaar, het 

arbeidsdeel belast met 6% BTW, voor het overige wordt het 21% BTW tarief toegepast.  

In de bijlage hebben wij een formulier bijgevoegd waarmee u aan geeft dat uw woonhuis ouder 
is dan 2 jaar, deze moet worden ingevuld om in aanmerking te komen voor de 6% regeling. 

- Voor informatie om de BTW terug te vragen over de aanschaf  verwijzen wij u naar de website 
van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl of kijk op onze website: www.thesunfactory.nl. 

Wilt u professionele hulp bij het aanvragen dan kunnen wij daar voor zorgen. Hiervoor kunt u het 

formulier in de bijlage invullen. 
 

Veiligheid 
- Veiligheid in gebruik en bij montage is van groot belang. De producten die wij leveren voldoen 

aan de laatste veiligheidsregels en onze monteurs werken strikt volgens de regels voor het veilig 

werken op hoogte. Hierdoor bent u als opdrachtgever verzekerd voor een veilige uitvoering van 
de werkzaamheden.  

 
Levertijd 

- Na ontvangst van de opdrachtbevestiging zal binnen 14 dagen contact met u worden opgenomen 
over de planning/uitvoering. 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.thesunfactory.nl/
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Overige 
- Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 14 na dagtekening. 

- Verpakkingsmateriaal van het PV systeem zal door ons worden afgevoerd. 

- Een berekening van de maximale belasting van de bouwkundige constructie is niet door The Sun  
Factory BV uitgevoerd. Aan de hand van de gegevens van uw constructeur is door u te bepalen 

of het dak sterk genoeg is om een extra last te kunnen dragen. 
 

 

Leveringsvoorwaarden 
Op al onze offertes, opdrachten en gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van 

toepassing. De leveringsvoorwaarden zijn bijgevoegd, bij ondertekening verklaart u kennis te hebben 
genomen van de in de bijlage vermelde uitgangspunten voor deze aanbieding. 

 
 

Vertrouwend u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan zien wij uw reactie met 

belangstelling tegemoet. 
 

 
 

 

Met zonnige groet, Datum:   
 Handtekening 

 
 

 
T. Reitsma Naam klant 

 
 
 
 

 
 

 
 

Bijlagen: 

- Metaalunievoorwaarden voor consumenten 2009 
- Datasheet panelen en omvormer  

- Samenstelling van het zonne-energie systeem  
- Ouderdomsverklaring woning 

- Aanvraagformulier BTW-teruggave voor particulieren 
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               De samenstelling van het zonne-energie systeem 6 x 250 premium 

 

Projectkenmerk E15132 

 

Verbruik opdrachtgever onbekend 

Aansluitwaarde installatie 3 x 25A 

Oriëntatie Zuid  

 

Systeemtype TSF-K1500S-25 Sharp 

Vermogen systeem 1500 Wp 

Type panelen Sharp ND250 A5 

Aantal panelen 6 

Benodigde opstellingsvlak 11 m2 

 

Type omvormer Mastervolt Soladin 1500 Web 

Aantal omvormers 1 

 

Monitoringssysteem inbegrepen 

  

Te verwachten opbrengst per jaar Ca. 1425 kWh 

Nederlandse situatie zonuren per jaar gemiddeld 850 uur 

 

Montagesysteem Schuin dak systeem 

Gewicht per paneel Ca. 20 kg 

 

Garantie op panelen Zie aanbieding 

Garantie op omvormer Zie aanbieding 

 

Netgekoppeld inclusief/exclusief Inclusief 

 

Terugverdientijd (circa) 7-8 jaar 

Energieprijsstijging (aanname) 1% 
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               De samenstelling van het zonne-energie systeem 12 x 250 premium 

 

Projectkenmerk E15132 

 

Verbruik opdrachtgever onbekend 

Aansluitwaarde installatie 3 x 25A 

Oriëntatie Zuid  

 

Systeemtype TSF-K3000S-25 Sharp 

Vermogen systeem 3000 Wp 

Type panelen Sharp ND250 A5 

Aantal panelen 12 

Benodigde opstellingsvlak 22 m2 

 

Type omvormer Mastervolt Soladin 3000 Web 

Aantal omvormers 1 

 

Monitoringssysteem inbegrepen 

  

Te verwachten opbrengst per jaar Ca. 2850 kWh 

Nederlandse situatie zonuren per jaar gemiddeld 850 uur 

 

Montagesysteem Schuin dak systeem 

Gewicht per paneel Ca. 20 kg 

 

Garantie op panelen Zie aanbieding 

Garantie op omvormer Zie aanbieding 

 

Netgekoppeld inclusief/exclusief Inclusief 

 

Terugverdientijd (circa) 6-8 jaar 

Energieprijsstijging (aanname) 1% 
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              De samenstelling van het zonne-energie systeem 18 x 250 premium 

 

Projectkenmerk E15132 

 

Verbruik opdrachtgever onbekend 

Aansluitwaarde installatie 3 x 25A 

Oriëntatie Zuid  

 

Systeemtype TSF-K4500S-25 Sharp 

Vermogen systeem 4500 Wp 

Type panelen Sharp ND250 A5 

Aantal panelen 18 

Benodigde opstellingsvlak 31 m2 

 

Type omvormer ABB PVI 4.2 TL OUTD 

Aantal omvormers 1 

 

Monitoringssysteem inbegrepen 

  

Te verwachten opbrengst per jaar Ca. 1425 kWh 

Nederlandse situatie zonuren per jaar gemiddeld 850 uur 

 

Montagesysteem Schuin dak systeem 

Gewicht per paneel Ca. 20 kg 

 

Garantie op panelen Zie aanbieding 

Garantie op omvormer Zie aanbieding 

 

Netgekoppeld inclusief/exclusief Inclusief 

 

Terugverdientijd (circa) 6-8 jaar 

Energieprijsstijging (aanname) 1% 

 

 
 

 

 
 


