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Actievoorwaarden zonnepanelen 2015 

Vereniging de Vastelastenbond 
 

Deze zonnepanelenactie loopt van 6 april tot 20 april 2015. De collectieve 

zonnepanelenactie wordt aangeboden door Vereniging de Vastelastenbond. Op de actie 

zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Werkwijze en deelname aan de zonnepanelenactie Vastelastenbond  

1. Voor het aanbieden van de zonnepanelenactie wordt samengewerkt met Eneco 

Zonnepanelen. 

2. De aanbieding is geldig voor particulieren die via de Vastelastenbond een offerte 

hebben aangevraagd, tussen 6 april en 20 april 2015. 

3. U bent eigenaar en bewoner van uw woning en u neemt stroom af. Als u een huis 

huurt, kunt u gebruik maken van het aanbod maar dan moet u, vooraf, schriftelijk 

toestemming krijgen van de verhuurder. 

4. Het betreft een zonnepaneleninstallatie voor een woonhuis in Nederland bestaande uit 

een pakket van minimaal 5 panelen. 

5. Het aanbod geldt niet in combinatie met andere acties voor Zonnepanelen vanuit 

Eneco. 

6. Op deze aanbieding zijn de productvoorwaarden voor Zonnepanelen van Eneco van 

toepassing. 

7. De woning mag geen monument of door het rijk aangewezen beschermd stads- of 

dorpsgezicht zijn. 

8. Tarieven die worden getoond op de website van Vereniging de Vastelastenbond zijn 

inclusief: 

a. Zonnepanelen 

b. Omvormer 

c. Montage  

d. Installatie materiaal 

e. BTW 
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9. Meerwerk wordt niet getoond in de all-in prijs en wordt apart op de maatwerkofferte 

vermeld. De getoonde tarieven gelden voor een schuin dak. Voor een plat dak kunnen 

er andere tarieven in rekening worden gebracht.  Deze zijn vooraf op te vragen via de 

klantenservice (info@vastelastenbond.nl of 040-7200200).  

10. Indien u gebruik wilt maken van de zonnepanelenactie van Vereniging de 

Vastelastenbond dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de 

actievoorwaarden zonnepanelen van Vereniging de Vastelastenbond en de 

voorwaarden van partner Eneco Zonnepanelen. 

11. U kunt gebruik maken van de collectief onderhandelde systeemprijzen door het 

aanvragen van een maatwerkofferte in de actieperiode van 6 april tot 20 april 2015. 

De offerte is 30 dagen geldig. 

12. Voor de maatwerkofferte dient u een borgsom van € 45,- inclusief BTW te betalen. U 

ontvangt hiervoor een factuur. Het bedrag dient binnen 14 dagen te zijn betaald aan 

Vereniging de Vastelastenbond. Het bedrag wordt onder vermelding van 

zonnepanelen actie april 2015 éénmalig automatisch afgeschreven van uw 

rekening. 

13. U ontvangt van Eneco Zonnepanelen binnen 3 weken een Maatwerkofferte. 

14. Na goedkeuring offerte en betaling van de borgsom, ontvangt u de € 45,- binnen 30 

dagen weer terug.   

15. Vereniging de Vastelastenbond is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen klanten 

voor deze actie te weigeren.  

Voorwaarden borgsom 

De reserveringskosten van 45 euro wordt door de Vastelastenbond in rekening gebracht 

en als het dak niet geschikt is of de klant overgaat op aanschaf teruggestort door de 

Vastelastenbond. De kosten van € 45,- wordt door Vereniging de Vastelastenbond 

teruggestort wanneer: 
 Het Eneco-zonnepanelen systeem is geïnstalleerd. 
 U de financiering aantoonbaar niet rond krijgt. 
 Het technisch niet mogelijk blijkt om een Eneco-energiesysteem te plaatsen 

omdat uw dak bijvoorbeeld niet geschikt is. 
 Het Eneco zonnesysteem binnen de toegestane bedenktijd schriftelijk wordt 

geannuleerd. 
 Er geen zonnepanelen meer beschikbaar meer zijn. 
 U de reservering annuleert omdat de offerte niet binnen de gestelde termijn van 3 

weken is ontvangen. 
 

Wilt u meer weten over de voorwaarden van Eneco Zonnepanelen klik hier 

Wilt u meer weten over de technische gegeven van de zonnepanelen en omvormer :  

Zonnepanelen Solar 260 WP 
Zonnepanelen Solar Black 265 WP 
Omvormer Omnik 3,0-5,0 
Omvormer Omnik 1,0-2,0 
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