
 

 

Productvoorwaarden 

Montage 

• Montage voor een vaste prijs, geen verrassingen achteraf. 

• Volta Solar voert de installatie uit in eigen beheer, wij zijn te allen tijde uw aanspreekpunt. 

• De beste plaats voor de omvormer wordt in overleg met u op de dag van montage 

bepaald. 

• Bekabeling wordt in overleg met u aangelegd en op een nette manier weggewerkt. 

• Dakdoorvoeren door platte daken zijn niet inbegrepen in deze aanbieding. Op verzoek 

kan bekeken worden of wij dit werk voor u kunnen uitvoeren. Het gebruik van een 

bestaande doorvoer, of het maken van een doorvoer door de muur is wel inbegrepen. 

• Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor extra dakpannen. Tijdens de installatie 

kunnen dakpannen breken. Hoe ouder de dakpannen, hoe groter het risico op panbreuk. 

Wij raden u aan om minimaal 15 reserve dakpannen klaar te leggen. Is dit niet mogelijk, 

dan is het goed om te weten waar u de dakpannen snel kunt halen. 

• Er zit 2 jaar garantie op alle montagewerkzaamheden. 

Internetverbinding omvormer 

Volta Solar levert de installatie op met een werkende internetverbinding. Na oplevering van de 

installatie is de klant verantwoordelijk voor het goed blijven functioneren van de 

internetverbinding.  

Producten 

Indien het in de offerte aangeboden paneel niet leverbaar is, heeft Volta Solar het recht om dit 

product te vervangen met een vergelijkbaar paneel met dezelfde opbrengst en garantiewaardes. 

Bij dergelijke wijzigingen neemt Volta Solar altijd vooraf contact met u op. 

Betaling 

• Uiterlijk 14 dagen na oplevering van de werkende installatie. 

• Betaalt u middels de duurzaamheidslening van de Provincie Limburg? Als u de lening niet 

toegewezen krijgt, wordt deze overeenkomst automatisch ontbonden. 

• De totale doorlooptijd voor een duurzaamheidslening is 3 maanden. Als u aan ons meldt 

dat u een lening gaat aanvragen op basis van onze offerte, zetten wij de prijs voor u vast. 

Btw 

De btw-teruggave is alleen mogelijk voor Nederlandse particuliere klanten zonder btw nummer. 

Geldigheid 

Deze offerte is geldig tot 30 dagen na offertedatum. 


