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Amsterdam, 5 november 2013 

 
 
 
 

Naam/ VvE:      tav Eddy Boeve /  Bestuur van VvE Nieuwe Nieuwstraat 
Adres:                 Nieuwe Nieuwstraat 87, 1012NG   Amsterdam 
Project nr:             2013.290 

Offerte :  

 
Geacht(e) bestuur , 
 
Bij deze ontvangt u onze offerte voor het aanbrengen van zonnepanelen op uw 
appartementencomplex. 
 
De offerte  is een offerte welke is opgemaakt na bezoek op locatie en in overleg met SolarSedum.  
 
Wij bieden de mogelijkheid om een Solar-service contract af te sluiten bij onze installatie.  
Hierbij controleren wij elk jaar de gehele installatie en maken wij erg vervuilde panelen schoon. 
Kosten hiervan zijn € 249,- per jaar . Dit is geheel in overleg afsluitbaar. 
 
De opbrengst bewaking / monitoring wordt aangebracht per invoed-lokatie (meterkast). Ook dit is in 
overleg te plaatsen / te bepalen.  
 
Op de volgende pagina vind u onze offerte. Naast de offerte hebben wij u ook een uitvoerige beschrijving 
gestuurd van het aangeboden materiaal (projecttekening & beschrijving). 
 

• Prijzen zijn geldig gedurende 2 maanden.  
• Levertijd ±6 weken.  
• Op deze offerte zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing 
• Tikfouten voorbehouden. 
 

Neemt u bij vragen of onduidelijkheden gerust contact met ons op. 
 
Met zonnige groeten! 
Johan Beijert  -Zon&Co 
020-7771781 / 0621482040 

  

Offerte zonnepanelen installatie -  VVE Sumatrakade 
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Offerte  zonnepanelen VvE Nieuwe Nieuwstraat -  Amsterdam,   
 
 
Op basis van uw wensen en ons bezoek kunnen wij het volgende aanbieden : 
 
 

 
Artikel Omschrijving Prijs/st Aantal Totaal

Montage PV Complete montage van 
zonnepanelen tot en met de 
omvormers

 €      1.430,00 1  €         1.430,00 

Hijsen Verticaal transport  €         800,00 1  €            800,00 

Elektra Aansluiting van omvormers 
op bestaande elektra 
aansluitingen. Plaatsen 
3fase groepen; trekken 
bekabeling

 €         470,00 1  €            470,00 

Subtotaal  €       17.560,00 
BTW (6%)  €            114,00 
BTW (21%) € 3.288,60
Subtotaal incl btw  €       20.962,60 

Eindtotaal; te betalen € 20.962,60

Aleo 9100 Complete installatie van 
35x  Aleo S_18 260Wp 
zonnepanelen (9100Wp)| 1x 
SolarEdge Se9K omvormer 
+ 35x OP300mv optimizers 
| solarbekabeling | montage 
materiaal platdak - 
Topfix200 15graden

 €    14.860,00 1  €       14.860,00 

 

 
U kunt het ondertekende formulier in gescand mailen naar info@zonenco.nl óf opsturen naar 
het onderstaande adres.  

Met zonnige groeten!  
Johan Beijert  -Zon&Co 
020-7771781 / 0621482040 
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