Gereedmeldingsformulier Subsidie ‘Raalte Wil Zon 2’
Als deelnemer aan ‘Raalte Wil Zon’ dient u onderstaand formulier in te vullen en samen met de benodigde
documentatie te sturen aan:
Project ‘Raalte Wil Zon 2’
p/a Stobbenbroekerweg 16A
8101 NT Raalte
De navolgend beschreven zonnestroom-installatie met eventuele accessoires werd in goede orde en
correct functionerend conform de verstrekte opdracht geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.
De ondertekenende opdrachtgever, of zijn/haar gemachtigde, is afdoende geïnstrueerd over hoe de
installatie functioneert, bediend wordt en hoe onderhoud en periodieke controles dienen te worden
uitgevoerd, en heeft kennis genomen van de verstrekte en toegelichte veiligheidsinstructies.
Montage-adres :

Naam: …………………………………………………………..………………………………….….
Straat: ……………………………………………………..……………………………………….….
Postcode/Plaats: ……………………………………………..………………………………….….
Rekeningnummer (voor storting subsidie): ……………………………………………………..
Tenaamstelling rekening: …………………………………………………………………………..

Overdrachtsdatum/Tijdstip : ………………..………………………………………………..………(dd-mm-yy/hr:min)
Totaal PV-paneelvermogen : ………….………. Wp
PV-panelen :

…………. Stuks, Merk/Type : …………………………………………………..………………..…
…………. Stuks, Merk/Type : ………………………………………………..………………..……

Omvormer(s) :

………… Stuks, Merk/Type : ………………………………………………………………...……..
………… Stuks, Merk/Type : ………………………………………….…………………..………..
………… Stuks, Merk/Type : ………………………………………………………….…….………

Hoofdafzekering :

□ 3 x 25 A □ 3 x 40 A □ 3 x 63 A □ 3 x 80 A □ Anders : 3 x …………………………… A

Stroomteller : □ Eén richting □ Twee richtingen □ Anders : ……………………………………………………….…
Netaansluiting :

□ neen

□ ja, door : ……………………………………………………………………….……...

Opmerkingen :…………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Gemonteerde accessoires (bijv. modem, display, datalogger etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
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Gegevens van opdrachtgever/contactpersoon – adres slechts indien afwijkend van montage-adres
Firma/Bedrijf : ………..……………………………………………………………………….…………………………………..
Achternaam : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Voornaam :

…………………………………………………………………………………………………….……..

Straat, huisnummer.:……………………………………………………………………………………………………………..
Postcode, plaats:

…………………………………………………………………………………………………………...

Tel. (privé) :

………………..…… Tel. (kantoor) : ……………………. Fax : ..………………….…………….

GSM :

……………………... Email : …………………………………………………………………………

De hiervoor beschreven zonnestroom-installatie met eventuele accessoires is conform de verstrekte
opdracht correct en naar tevredenheid geïnstalleerd en volledig functionerend overgedragen aan
ondergetekende c.q. de opdrachtgever.
In het functioneren, de bediening en het onderhoud van het systeem en de componenten ben ik
afdoende geïnstrueerd en de bijbehorende documenten en handleidingen zijn allen overgedragen.
Een eventuele verschuldigde restbetaling zal ik uiterlijk binnen 10 werkdagen na overdracht c.q.
ondertekening volledig voldoen.
Ik heb de volgende bijlagen toegevoegd:
• Kopie van de getekende offerte voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen (voor zover
nog niet ingediend);
• Kopie van de getekende opdrachtbevestiging voor aanschaf en installatie van de zonnepanelen;
• een foto met daarop de geïnstalleerde panelen (als bewijsstuk dat de panelen zijn geplaatst);
• een kopie factuur van de gemaakte kosten voor aanschaf en installatie zonnepanelen;
• een kopie van een betalingsbewijs (bijv. kopie bankafschrift).
Plaats, Datum, Handtekening van opdrachtgever/contactpersoon :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gegevens van de montagefirma
Bedrijfsnaam :

....…………………………………………………………………………………………………………

Afdeling, Vestiging :

....…………………………………………………………………………………………………………

Naam installateur :

....…………………………………………………………………………………………………………

Straat, huisnummer : ....…………………………………………………………………………………………………………
Postcode, plaats :

....…………………………………………………………………………………………………………

De hiervoor beschreven zonnestroom-installatie met eventuele accessoires werd door mij conform de
verstrekte opdracht en conform de geldende Nederlandse normen, richtlijnen en voorschriften correct
geïnstalleerd en volledig functionerend overgedragen.
In de bediening en het onderhoud van het systeem en de componenten is de opdrachtgever afdoende
geïnstrueerd en de bijbehorende documenten en handleidingen zijn allen overgedragen.
Plaats, Datum, Handtekening van de montageleider :
…………………………………………………………………………………………………………………………
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