
INFORMATIEAVOND GEZAMENLIJKE INKOOP ZONNEPANELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Update van het buurtteam zonnepanelen 
 
Het buurteam is alweer een grote stap verder in hun project om samen zonnepanelen 
in te kopen! 
 

 
 
Er is gekozen voor installatiebedrijf de Vries te Aldtsjerk, op basis van alle informatie 
die ze verzameld en vergeleken hebben. Het bedrijf biedt ook een mooie korting aan 
als we met meer dan 25 mensen samen gaan inkopen. 
Inmiddels is het een en ander goed doorgesproken met Tabe de Vries en hieruit is het 
raamcontract voortgekomen. Hieronder is dit raamcontract toegevoegd. Het is een 
overzicht van de afspraken en mogelijkheden die zijn besproken. 
 
Op maandag 24 juni is er een informatieavond belegd in het BOB gebouw 
(Wynzerdyk 3) te Oentsjerk voor alle geïnteresseerden. 
De avond start met een inloop om 19.45 uur, en om 20 uur met het programma.  
Dat zal bestaan uit een korte introductie en vervolgens zal Tabe de Vries aanwezig zijn 
voor het beantwoorden van vragen.  
 
Bij deze zijn jullie dus van harte uitgenodigd voor deze avond! 
Er worden flyers verspreidt in heel Oentsjerk, maar ook belangstellenden uit de 
omringende Trynwâldster dorpen (maar ook Hurdegaryp) zijn van harte welkom om 
mee te doen!!  
Dus neem vooral vrienden/kennissen mee die misschien interesse hebben! 
 
Na de informatieavond hebben belangstellenden nog tot 20 juli de tijd om zich definitief 
aan te melden om mee te doen met de collectieve inkoop. Na de zomervakantie zal 
Tabe de Vries dan langskomen om de situatie bij ze thuis op te nemen en een offerte 
op maat te maken. 
 
Graag van tevoren even doorgeven of je komt, via info@trynergie.nl, zodat we weten 
hoeveel mensen we kunnen verwachten.  
Vergeten aan te melden? Geen punt, gewoon komen! 
En voel je vrij om andere belangstellenden mee te nemen.  
 

mailto:info@trynergie.nl


Raamcontract project collectieve inkoop zonnepanelen Oentsjerk 2019  
Partijen:  
Deelnemers: aangemelde inwoners via Trynergie Oentsjerk e.o.  
Leverancier: de Vries Installaties, Boerfinne 7, 9064 DG Aldtsjerk 

  
In dit document zijn de afspraken vastgelegd welke leidend zijn voor de verdere uitvoering van het 
project “collectieve inkoop zonnepanelen Oentsjerk”.  
Projectuitvoering vindt plaats volgens onderstaande uitgangspunten:  
1. Voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte vind een schouw aan huis plaats;  

2. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht;  

3. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht aan de deelnemende partij;  

4. Na het aangaan van de overeenkomst vindt levering en montage plaats volgens afspraak;  

5. Afhankelijk van o.a. weersomstandigheden zal plaatsing zo snel mogelijk geschieden; 

6. Inbegrepen in de levering is een nieuwe groep, werkschakelaar en kabel vanaf de groepenkast naar 
omvormer, graafwerkzaamheden en breekwerk zijn niet inbegrepen;  

7. Indien mogelijk is een utp-datakabel inbegrepen, zo niet dan komt er een wifi-module in de 
omvormer; 

8. De rails worden geaard; 

9. Deelnemers ontvangen van de projectgroep een handleiding voor btw teruggave. Leverancier kan de 
btw teruggave regelen voor een meerprijs van € 50 excl. btw.; 

10. Betalingsconditie: 75% vooraf en 25% binnen 14 dagen na oplevering; 
11. De werkgroep ontvangt van de leverancier na voltooiing van het project een overzicht van de 
geplaatste panelen.  
 

Productgegevens raamcontract 10122018  
Paneelsoort  Ulica 305 full black 

  
Ulica 305 full black 
 

Ulica 305 full black 
 

Aantal panelen 8 12 18 
Vermogen p/st  305 Wp  305 Wp  305 Wp  
Netto opbrengst kWh/jaar 
(mits zuidgericht en 
schaduwvrij ) 

2196 kWh  3294 kWh   4941 kWh  

Fabrieksgarantie  12 jaar  12 jaar  12 jaar  
Omvormer  Growatt 2500 Growatt 2500 Growatt 2500 
Fabrieksgarantie  5 jaar  5 jaar  5 jaar  
Vermogengarantie  25 jr 80%  25 jr 80% 25 jr 80% 
Montage materiaal Click fit Evo Click fit Evo Click fit Evo 
Montagebedrijf  de Vries Installaties de Vries Installaties de Vries Installaties 
Garantie installatie 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
Materiaal € 2100,- € 2600 € 3400,- 
Werkloon €  550,- €  550 €  550,- 
Stelpost binnenwerk €  250,- €  250 €  250,- 
Meerpijs solar edge €  550,- €  750 €  980,- 
Totaal excl solar edge 
excl. btw / btw 

 
€ 2900 ,- / € 609,- 

 
€ 3400,- / € 714,- 

 
€ 4200,- / € 882,- 

Totaal incl solar edge  
excl btw / btw 

 
€ 3450,- / € 725,- 

 
€ 4150,- / € 872,- 

 
€ 5180 / € 1088,- 

Prijs per Wp   
(excl btw, excl solar edge) 

 
€ 1,19 

 
€ 0,93 

 
€ 0,77 

Prijs per Wp   
(excl btw, incl solar edge) 

 
€ 1,41 

 
€ 1,13 

 
€ 0,94 

Collectieve korting  vanaf 25 part. € 100,- per set en vanaf 840 panelen éénmalig € 4200 

 

 
 


