Zonnepanelen huren
Belangrijkste productvoorwaarden en tarieven
1.
Zonnepanelen huren
Met Zonnepanelen huren bieden wij je hoge kwaliteit zonnepanelen en een veilige installatie. In de maandhuur is inbegrepen: panelen, omvormer en
materiaal, installatie, onderhoud/monitoring, reparatie en verzekering. Meer informatie over Zonnepanelen huren, kun je vinden op Vattenfall.nl/zon. In
deze beknopte product voorwaarden hebben wij de voor jou belangrijkste aspecten op een rijtje gezet. Je kunt alle voorwaarden in detail terugvinden in de
“Algemene voorwaarden Zonnepanelen huren”.
2.
Zijn we akkoord met je aanvraag?
Als wij akkoord zijn met je aanvraag, sturen we je een offerte ter bevestiging. Die kun je accepteren. Vervolgens doen wij een controle op je
kredietwaardigheid (credit-check), waarna er bij een positieve uitkomst een contract tot stand komt tussen jou en Vattenfall Sales Nederland N.V.
(Vattenfall).
3.
Hoe lang geldt het contract?
Het contract geldt voor een minimale periode van drie jaar. Na deze periode wordt het contract elk jaar automatisch verlengd voor opnieuw een periode van
één jaar. Je betaalt de maandelijks huurprijs zoals vermeld in je persoonlijke offerte.
4.
Wat betaal je voor Zonnepanelen huren?
U betaalt de maandelijks huurprijs en eventuele incidentele eenmalige kosten zoals vermeld in je persoonlijke offerte.
5.
Wil je het contract stoppen?
Wil je het contract stoppen? Dat kan, maar houd rekening met een opzegtermijn. Neem dan niet later dan één maand voor het aflopen van het contract
contact op met ons via 088-363 7995 of via Vattenfall@Vattenfall.com. Wij zullen de panelen dan verwijderen en brengen daarvoor de eenmalige
administratiekosten en demontagekosten zoals vermeld onder (6) in rekening. Zeg je gedurende de eerste drie jaar op, dan brengen wij ook de resterende
huurtermijnen in rekening.
6.

Aanvullende vergoedingen

Tarieven voor
Demontage vergoeding, per paneel *

Van toepassing bij
• De zonnepanelen worden, na contract opzegging, gedemonteerd

Bedrag **
€ 50,00

Administratie wijzigingskosten, eenmalig

• Het contract wordt door jou vroegtijdig opgezegd
• Contract overdragen aan nieuwe bewoner
• Je verzet de installatie-afspraak binnen 2 dagen
voor de geplande installatiedatum
• Je woning staat op een (Wadden) eiland of is praktisch lastig
te bereiken
• Er zijn werkzaamheden nodig om je woning geschikt te maken

€ 50,00

Installatievergoeding, eenmalig

Zie offerte

*) Na de initiële contractduur van 3 jaar verlagen wij de demontagekosten met € 2,00 per jaar tot een hoogte van € 26,00
per paneel vanaf jaar 15.
**) Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw en geldig vanaf 1 augustus 2017
7.
Ga je verhuizen?
Wanneer je bent verhuisd, heb je een aantal keuze mogelijkheden: Je draagt het contract over aan de nieuwe bewoner, Je vraagt ons een voorstel te doen
voor koop of je beëindigt het contract. Bel dan met 088-3637995 om je adreswijziging door te geven. Meer informatie over opzeggen staat bij punt “Wil je
het contract stoppen?”.
8.
De prijzen kunnen veranderen.
De prijzen bij punt 4, 5 en 6 van Vattenfall Zonnepanalen huren kunnen gedurende je huurperiode hoger of lager worden indien relevante wet- en
regelgeving dat noodzakelijk maakt. Tevens houden we ons het recht voor de huurkosten jaarlijks te indexeren.
9.
Wat gebeurt er als de overheid wetten en regels verandert?
Verandert de overheid wetten en regels? Dan mogen wij de afspraken over de manier waarop we de zonnepanelen aan u verhuren wijzigen. Als dit zo is,
informeren wij je tijdig van tevoren. Je mag het contract dan stoppen.

10. Welke voorwaarden gelden voor je contract?
Op het contract van Zonnepanelen huren zijn van toepassing: de ‘Algemene voorwaarden Vattenfall zonnepanalen huren’ en deze ‘Productvoorwaarden
Zonnepanelen huren’, zoals deze op enig moment zullen luiden en indien hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken. Indien de Productvoorwaarden en de
Algemene Voorwaarden strijdig zijn, gaan de Algemene voorwaarden voor. Alle voorwaarden staan op www.vattenfall.nl/voorwaarden.
11. Wat doen we met je persoonlijke gegevens?
Vattenfall vraagt bij de aanvraag van een dienst of product om je persoonsgegevens. Je gegevens gebruiken wij voor:
• het accepteren van je aanvraag
• het uitvoeren van de overeenkomst
• risicobeheer
• analyses en marketingdoeleinden
9900

1

Zonnepanelen huren - Versie 1.1 november 2017

Stel je het niet op prijs om informatie over de producten en diensten van de Vattenfall Groep te ontvangen? Dan kun je dit kenbaar maken aan N.V.
Vattenfall Sales Nederland via internet www.vattenfall.nl/privacy of telefonisch (0900 08 08).
12. Gedragscodes
Wij houden ons aan diverse gedragscodes. Waaronder de gedragscode Consument en Energieleverancier. Welke dit verder zijn, kun je vinden op onze
website bij: www.vattenfall.nl/gedragscodes. Daar staat ook hoe je de gedragscodes kunt bekijken.
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13. Wil je dit contract toch niet?
Mocht je je bedenken, dan heb je na het geven van het akkoord 14 kalenderdagen de tijd om deze overeenkomst stop te zetten. Je kunt dit doen door ons
te bellen op nummer 088 363 7995. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur. Je kunt ons ook informeren door een e-mail te zenden
o.v.v. 'ontbinding overeenkomst' naar vattenfall@vattenfall.com.
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