
Energie Service Noord West  PV SERVICECONTRACT  
 

Energie Service Noord West (ESNW) zorgt voor een goede werking van de door haar verkochte en 
geïnstalleerde photovoltaïsche installatie, hierna te noemen de PV-installatie.  

 
Onder ‘PV-installatie’ wordt verstaan de zonnepanelen, omvormers en toebehoren (o.a. 

bevestigingsmateriaal, kabels en stekkers) welke zijn geïnstalleerd. Onder een goede werking wordt 

verstaan een werking in overeenstemming met de specificaties en functionaliteit van de geïnstalleerde 
PV-installatie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energie Service Noord West PV Servicecontract omvat: 

 Storingsservice; 
 Een van buitenkomende onheilendekking; 

 Dekking voor productieverlies; 

 Monitoring van uw PV-installatie; 
 

 
Storingsservice  

Gedurende de looptijd van het ESNW PV Servicecontract kunt u in geval van een storing contact 

opnemen met onze storingsservice.  
Telefoonnummer storingsservice: 072-5 123 134 

Onder storingsservice wordt verstaan het verhelpen van storingen, betreffende: 
 elke plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan, dan wel verlies van, de 

omvormers en/of de zonnepanelen als gevolg van een van buitenkomend onheil (inclusief 
diefstal) ontstaan gedurende de servicecontracttermijn; 

 directe financiële gevolgschade zijnde inkomstenderving door het niet functioneren van de 

installatie als gevolg van materiële beschadiging of als gevolg van diefstal van de installatie; 
 plotselinge materiële schade door een eigen gebrek van de omvormer(s) of zonnepanelen. 

 
Monitoring  

Gedurende de duur van de overeenkomst vindt op afstand controle plaats van de werking van de 

PV-installatie middels de door ons geïnstalleerde monitoringapparatuur. In geval van vermoedelijke 
afwijkingen zal ter plaatse inspectie plaatsvinden.  

De Eigenaar heeft de verplichting om eventuele door hem opgemerkte disfuncties of schades te 
melden aan ESNW binnen 48 uur na ontdekking.  

 
ESNW verbindt zich ertoe de reparatie in strikte zin uit te voeren en de gebrekkige onderdelen te 

repareren of te vervangen.  

 
Inspanningsverbintenis 

ESNW zal al het mogelijke doen om een storing, ook als deze is geconstateerd door inspectie of 
monitoring, binnen 7 kalenderdagen na constatering en vaststelling te verhelpen. 

 



Aanvraagformulier 
 
Prijs* 

 
Het abonnementsgeld voor het ESNW PV Servicecontract wordt bij vooruitbetaling via automatische 
incasso (1x per kwartaal € 23.62) in rekening gebracht. 
tot een maximale aankoopsom van € 6.600.- inclusief BTW.  
Tot een aankoopsom van € 10.000,- inclusief BTW wordt het abonnementsgeld met € 4,37 verhoogd 
per kwartaal  (totaal € 28.12  per kwartaal).  
Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht. 
*Prijzen zijn geldig van 01-07-2016  t/m 30-06-2017 en inclusief 21% BTW 
 

Ondertekening voor akkoord 

 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het afsluiten van het ESNW PV Servicecontract tegen 
de hierboven genoemde prijs en verklaart tevens akkoord te gaan met de voorwaarden van het ESNW 
PV Servicecontract. 

 

Eigenaar PV-installatie 

 

Voorletters en achternaam:  __________________________________________  

 

Straat en huisnummer:  __________________________________________  

 

Postcode en woonplaats:  __________________________________________  

 

Telefoon:  __________________________________________  

 

E-mail adres:  __________________________________________  

 

Geboortedatum:  __________________________________________  

 

(IBAN)Bankrekeningnr :   _________________________________________ 

 

PV-installatie 
Serienummer responder :      ______________________________________ ____ 

 

Factuurwaarde, inclusief BTW:  __________________________________________  

 

Hoeveelheid geïnstalleerde Wp:  __________________________________________  

 

Merk en type zonnepanelen:  __________________________________________  

 

Vermogen per paneel:  __________________________________________  

 

Oriëntatie en hellinghoek paneel  __________________________________________  

 

Merk en type omvormer:  __________________________________________  

 

Aantal:  __________________________________________  

 

Serienummer omvormer:       __________________________________________  

  

Datum van ingebruikname:  __________________________________________  

 

Ondertekening voor akkoord  
Datum:  __________________________________________   

Plaats:  __________________________________________  

Naam: De heer/mevrouw  ___________________________  

 

Handtekening:  __________________________________________   



 

Voorwaarden ESNW PV Servicecontract  

 
 

Definities 

 

Beschadiging: 

Een objectieve, blijvende, aantasting van de stoffelijke structuur van de zaak. 

 

Verlies: 

Het fysiek niet meer kunnen beschikken over een zaak, terwijl herkrijging van die zaak niet te 

verwachten is of de feitelijke directe kosten van de herkrijging groter zijn dan de waarde van de zaak. 

 

Diefstal: 

Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren met het oogmerk zich deze zaken wederrechtelijk 

toe te eigenen. 

 

Eigen gebrek: 

Elke vastgestelde afwijking in de werking of functionaliteit van de installatie als gevolg van de aard 

en/of de natuur van de installatie.  

 

 

Artikel 1 Reparatie bij materiële schade  

 
1.1 De uit te voeren reparatie 

De reparatie-, vervangings- en/of materiaalkosten zijn voor rekening van ESNW , mits de 
materiële beschadiging aan, dan wel verlies van, de zonnepanelen en/of omvormers en 
toebehoren het gevolg is van een van buitenkomend onheil (inclusief diefstal) ontstaan 
gedurende het servicecontracttermijn.  
 
De reparatie-, vervangings- en/of materiaalkosten die niet het gevolg zijn van een van 
buitenkomend onheil zijn voor rekening van Eigenaar waarbij de arbeidskosten voor rekening 
van ESNW zijn. Indien van toepassing zal een beroep worden gedaan op de productgarantie. 
 
De reparatie, vervangings- en/of materiaalkosten te maken door ESNW behelzen bij 
gedeeltelijke schade de normale reparatie of vervangingskosten welke gemaakt moeten worden 
om de beschadigde installatie of het betrokken onderdeel daarvan weer in een bedrijfsvaardige 
toestand te brengen, met als maximum hetgeen in geval van een totaal verlies moet worden 
betaald. Hieronder zijn tevens begrepen de kosten voor (de)montage en transport. 
 
Bij totale beschadiging of verlies behelst de maximale reparatie, vervangings- en 
materiaalkosten voor ESNW de nieuwwaarde van de te vervangen installatie op het moment 
van de schade met een maximum van de oorspronkelijke aanschafwaarde. Hieronder zijn 
tevens begrepen de arbeidskosten voor (de)montage en transportkosten. 
 
Bij een gedeeltelijke schade of verlies gedurende de duur van de overeenkomst zal ESNW de 
beschadigde installatie of het betrokken onderdeel daarvan weer in een gelijke bedrijfsvaardige 
toestand brengen, waarbij de productie van energie minimaal gelijk zal zijn aan de periode 
daarvoor. De Eigenaar kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van welke aard dan ook 
indien de vervangen of gerepareerde onderdelen afwijken in technische uitvoering, vorm, 
afmeting of kleur ten opzichte van de installatie daarvoor.  
 
De Eigenaar heeft louter recht op de vergoeding in natura zoals bovenstaand, en kan naar 
eigen keuze geen recht uitoefenen op een vergoeding bij equivalent. 
 

1.2 Vergoeding voor verlies van productie van energie 

 

1.2.1 Periode van vergoeding 

Indien door materiële schade, met uitzondering van de schades ontstaan zoals vermeld in 
artikel 9, de installatie niet meer functioneert en hierdoor een verlies van productie van energie 
ontstaat voor de Eigenaar, zal ESNW na een wachttermijn van 7 kalenderdagen vanaf het 



moment dat ESNW een storing of schade vaststelt de Eigenaar voor een periode van maximaal 
26 weken, een vergoeding voor de gemiste productie betalen. 

 

1.2.2 Bedrag van de vergoeding 

ESNW betaalt aan de Eigenaar alsdan een forfaitaire vergoeding per dag, gedurende de periode 
van verlies van productie, in de periode 1 april - 30 september ten bedrage van  
€ 2,00 per Kilowattpiek geïnstalleerd vermogen en tijdens de periode van 1 oktober - 31 maart 
ten bedrage van € 1,00 per Kilowattpiek geïnstalleerd vermogen. Deze bedragen zijn exclusief 
BTW. Het vergoedingsbedrag is forfaitair ongeacht de werkelijke waarde van de installatie voor 
het ontstaan van de schade. 
 
De Eigenaar doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht een hoger bedrag te vorderen indien de 
werkelijke schade hoger zou blijken. Het vergoedingsbedrag is slechts opgebouwd uit een 
vergoeding per geïnstalleerd aantal Kilowattpiek. 
 

1.2.3 Maximale vergoeding 

Voormelde vergoeding is in ieder geval beperkt tot maximaal € 200.000,00 per installatie voor 
verlies van energie (directe gevolgschade) indien door de materiële schade de installatie niet 
functioneert. 

 

1.3 Eigen risico/Franchise 

Voor installaties tot € 50.000,00 geldt per schadegebeurtenis per installatie een eigen risico 
(franchise) van € 125. 
 
Indien door een gebeurtenis op hetzelfde adres meerdere installaties beschadigd worden zal 
slechts één maal het eigen risico in mindering worden gebracht. 

 

 

Artikel 2 Uitvoeringstermijn 

 
2.1 Termijn van inspectie en uitvoering reparatiewerkzaamheden 

 
ESNW zal na constatering van een storing binnen 48 uur, weekends en feestdagen niet 
meegerekend, met een monteur ter plaatse zijn ter inspectie van de installatie op gebreken. 

Indien mogelijk worden alsdan de nodige reparatiewerkzaamheden onmiddellijk uitgevoerd dan 
wel wordt al het mogelijke gedaan om een storing, ook als deze is geconstateerd door inspectie 

of monitoring, binnen 7 kalenderdagen na constatering en vaststelling te verhelpen. 
In geval van totaal reparatie wordt in samenspraak met de Eigenaar het reparatie of vervangen 
van de installatie ten spoedigste ingepland. 
In geval van verborgen gebreken aan de vervangen onderdelen begint geen nieuwe termijn te 
lopen. 

 
2.2 Overmacht 

In geval van overmacht worden de vermelde termijnen van 48 uur en 7 kalenderdagen 
onbeperkt verlengd, zonder dat enige vergoeding door ESNW aan de Eigenaar verschuldigd kan 
zijn. 
Vergoeding voor verlies van productie van energie, art. 1.2, is uitdrukkelijk wel van toepassing 
indien ESNW door overmacht niet voldoet aan artikel 2 de Uitvoeringstermijn. 
 
 
 
Onder overmacht kan onder meer worden verstaan, zonder limitatief te zijn: 
 storm- of hagelschade waardoor er meerdere schades zijn en er hierdoor een verhoogd 

aantal meldingen zijn; 
 beschikbaarheid van de te repareren of vervangen materialen op de vrije markt. 
 

2.3 Verhinderen van inspectie of reparatiewerkzaamheden 
Als de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de Eigenaar of zijn 
aangestelde of door derden die in opdracht van de Eigenaar werken, dan wel monitoring 
onmogelijk wordt gemaakt door de Eigenaar, dan heeft de Eigenaar geen recht op de in artikel 
1.2.2 vermelde vergoeding, noch op enige andere vergoeding. 
 
ESNW zal deze verhindering onmiddellijk schriftelijk aan de Eigenaar bevestigen. 
 



Na dergelijke melding door ESNW aan de Eigenaar, beginnen de termijnen van inspectie en 
reparatie zoals vermeld in artikel 2.1. pas te lopen na de schriftelijke melding door de Eigenaar 
dat deze kunnen aanvangen. 
 
Tevens is de Eigenaar alsdan aan ESNW de terugbetaling verschuldigd van de door ESNW  
nutteloos gemaakte kosten van verplaatsing, loon of vergoedingen aan onderaannemers, 
winstderving, verplaatsing door ESNW of diens aangestelde (kosten, schade en winstderving). 
 

 

Artikel 3 Garantie 

 
ESNW garandeert de uitvoering van zijn opdracht volgens de regels van redelijkheid en billijkheid en 
door gekwalificeerde werknemers of onderaannemers. 
 
Op de door ESNW geleverde en geïnstalleerde onderdelen of vervangingsonderdelen zijn de normale 
garantieregelingen van toepassing. 
 
ESNW garandeert dat wijzigingen en aanpassingen van de installatie, uitgevoerd in het kader van 
deze overeenkomst geen negatieve invloed hebben op de werking en functionaliteit van de installatie. 
 
 

Artikel 4 Monitoring  

 

Rol ESNW: Ter uitvoering van monitoringactiviteiten wordt gebruik gemaakt van 
monitoringapparatuur. Dit houdt in dat er een functionaliteit wordt gemonteerd en aangesloten op de 

installatie waarmee de PV-installatie kan worden gemonitord. De Eigenaar krijgt een persoonlijke 
inlogcode om alle grafieken, productie en resultaten van zijn eigen installatie te volgen.  

 

Rol eigenaar PV-installatie:  
De Eigenaar zorgt ervoor dat er een UTP-kabel beschikbaar is in de onmiddellijke nabijheid van de 

omvormer(s) en dat deze UTP-kabel ingeschakeld kan worden in de internetrouter van de Eigenaar. Er 
moet m.a.w. een vrije internet-toegang zijn voor de monitoringsapparatuur. 

De Eigenaar gaat akkoord dat ESNW en haar gelieerde bedrijven alle data ter beschikking hebben 
uitsluitend ter preventieve controle van de productie, doch eveneens deze cijfermatige gegevens 

kunnen aanwenden voor commerciële en technische doeleinden, met uitsluiting van de privégegevens 

van de Eigenaar. 
 

De Eigenaar zal ESNW in kennis stellen indien de Eigenaar twijfelt aan de goede werking, dan wel bij 
gebeurlijke schade aan de apparatuur. 
 
ESNW is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de monitoringsapparatuur ten gevolge van 
overmacht te wijten aan derden. ESNW verplicht zich wel ten spoedigste de apparatuur opnieuw in 
werking te stellen. 

 

Bij beëindiging van het ESNW PV Servicecontract (onafhankelijk of het een tussentijdse beëindiging 
betreft of niet, of het een beëindiging is door Eigenaar of door ESNW na prijsherziening of niet), dient 

Eigenaar de monitoringsapparatuur aan te kopen.  
 
 

Artikel 5 Prijs en prijsherziening 

 
5.1 De prijs 

De prijs wordt bij aanvang overeengekomen zoals vermeld op het aanvraagformulier ESNW 
Servicecontract, ondertekend door de Eigenaar en bevestigd door ESNW. 
 
De BTW is inbegrepen in de prijs. Als het toegepaste BTW-tarief gewijzigd wordt, voor de 
vergoeding gefactureerd is, moet de prijs van de nog te factureren werkzaamheden 
overeenkomstig aangepast worden. 
 
 

5.2 De prijsherziening 
De prijs kan jaarlijks op 1 januari van elk nieuw kalenderjaar door ESNW aangepast worden als 
gevolg van de stijging of daling van materiaalprijzen, verzekeringspremies en kosten van 
aangestelde of indien marktomstandigheden dit rechtvaardigen. 
 



ESNW heeft bij verhuizing, verplaatsing of verandering van de installatie het recht de prijs vanaf 
de wijzigingsdatum te herzien of de overeenkomst te beëindigen, waarbij de Eigenaar verplicht 
is onmiddellijk deze verhuizing, verplaatsing of verandering aan 
ESNW te melden. 
 

Indien Energie Service een prijswijziging voorstelt die uitgaat boven de indexering op basis van 

d e tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS, zal zij tijdig doch 
in ieder geval één maand voordat de nieuwe contractperiode ingaat, de prijswijziging via de 

regionale dagbladen aan de abonnee/opdrachtgever bekend maken. 

 
5.3 Bij tussentijdse beëindiging 

In geval de overeenkomst een einde neemt in de loop van het jaar waarvoor ESNW reeds 
factureerde aan de Eigenaar, dient het gefactureerde bedrag alsnog te worden betaald door de 
Eigenaar en wordt het als verworven beschouwd aan ESNW. De Eigenaar kan geen aanspraak 
meer maken op enige teruggave, noch geheel noch gedeeltelijk. 
 
 
 

Artikel 6 Betaling 

 
6.1 Facturatie 

ESNW factureert bij de aanvang van het desbetreffende onderhoudsjaar de overeengekomen 
prijs aan de Eigenaar. De Eigenaar moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen 
de 14 kalenderdagen zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan ESNW kenbaar 
maken. 

 
6.2 Niet tijdige betaling 

Als een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt ESNW zich het recht voor de uitvoering van 
het ESNW Servicecontract te schorsen tot volledige betaling van de factuur of te weigeren, 
zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn door ESNW. 

 
Dergelijke schorsing leidt eveneens tot het verval van alle verplichtingen van ESNW tot 
monitoring, en waarbij de Eigenaar de verplichtingen volledig op zich neemt om tijdig ESNW in 
kennis te stellen van eventuele disfuncties. 

 
Als de facturen niet tijdig betaald worden op de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige 
voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidrente verschuldigd van 1% per maand. 

 
Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande 
ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde 
bedrag. 

 
Ingeval van niet of laattijdige betaling is ESNW gerechtigd zijn verplichtingen onder de huidige 
overeenkomst op te schorten tot effectieve betaling. In geval van schade of storing betekent dit 
dat de rechten op vergoeding en/of reparatie niet verworven zijn. 

 
 
 

Artikel 7 Verplichtingen van de Eigenaar 

 
De Eigenaar is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de installatie in goede 
bedrijfsvaardige toestand te houden, schade te voorkomen en zorg te dragen dat de wettelijke 
bepalingen en de voorschriften van de bevoegde autoriteiten en/of leveranciers betreffende het bezit 
en gebruik van deze zaken in acht worden genomen. In geval van schade in het kader van huidige 
overeenkomst, dan wel van een gebeurtenis welke tot schade in het kader van huidige overeenkomst 
zou kunnen leiden, is de Eigenaar verplicht: 
 ESNW zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is hiervan kennis te geven, met toelichting van de 

klachten en alle bijzonderheden en met vermelding van de plaats van de PV-installatie; 
 onmiddellijk aan ESNW opgave te doen van alle hem bekende verzekeringen die dekking geven 

tegen de schade; 
 alle maatregelen te treffen tot beperking van de schade; 
 de aanwijzingen die hem door of namens ESNW zijn gegeven op te volgen; 
 aan ESNW alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en zich te onthouden van alles wat de 

belangen van ESNW zou kunnen schaden; 



 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 uur na vaststelling, ESNW in te lichten indien 
aannemelijk is dat een strafbaar feit is gepleegd, waarbij een installatie is betrokken; 

 beschadigde of vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar te houden voor inspectie door 
ESNW, haar lasthebber of aangestelde, dan wel de verzekeraar van ESNW, diens lasthebber of 
aangestelde. 

 
 
 

Artikel 8 Toegang en veiligheidsmaatregelen 

 
De Eigenaar zal het personeel, de lasthebbers of aangestelde van ESNW en eventuele experts vrije 
toegang verlenen tot de installatie. Deze toegang wordt eveneens op eerste verzoek verstrekt voor 
inspectie van de installatie. Hij zal de in zijn onderneming geldende veiligheidsvoorschriften op 
voorhand bij de eerste melding zoals bepaald in artikel 7 van huidige overeenkomst aan ESNW 
meedelen. Niet-meegedeelde voorschriften kunnen aan ESNW niet worden tegengesteld. De Eigenaar 
zal  ESNW vrijwaren tegen elke aanspraak van derden die hieruit voortvloeien. 
 
ESNW, haar lasthebbers en aangestelde, dan wel haar verzekeraar, diens lasthebbers en aangestelden 
zijn gerechtigd de installatie te inspecteren, waarbij de Eigenaar verplicht is daarbij alle medewerking 
te verlenen en de gevraagde inlichtingen te verstrekken. 

 

 
Nadere artikelen 

 

De volgende artikelen zijn noodzakelijk om in bijzondere situaties geen misverstand te laten bestaan 
over de rechten en plichten van de Eigenaar en ESNW (‘de kleine lettertjes’). 

 

 
Artikel 9 Uitsluitingen  

 

De huidige overeenkomst is van kracht zolang de installatie zich bevindt op de locatie waar ze door 
ESNW werd geplaatst bij levering en slechts voor zover de installatie in gebruik is, dan wel klaar voor 

gebruik. Zaken zijn klaar voor gebruik als deze na beëindiging van testen en indien van toepassing, na 

beëindiging van proefdraaien, voldoen aan de van toepassing zijnde normen en/of voorschriften. 
 

Dit ESNW PV Servicecontract geldt niet in geval van: 
 schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, ongeacht hoe 

deze zijn ontstaan; 

 schade veroorzaakt door aardbeving of vulkanische uitbarsting. 

 In geval van schade ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich 
in of nabij de installatie de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarstingen hebben 

geopenbaard, dient de Eigenaar te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te 

schrijven; 
 schade veroorzaakt door overstroming, tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, 

kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen ongeacht of deze overstroming werd veroorzaakt 

door storm; 
 catastrofe risico’s zijnde tyfoon, orkaan en tornado; 

 schade veroorzaakt door, ontstaan uit, optredende bij of op welke wijze ook direct of indirect 

verband houdende met terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan: 

 Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd 

en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting 
van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of materiële schade ontstaat 

(dan wel anderszins economische belangen worden aangetast) waarbij aannemelijk is dat deze 
aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met 

het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 
 van overheidswege en/of door derden getroffen preventieve maatregelen om het onmiddellijk 

dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit 

gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken; 

 schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 

binnenlandse onlusten, oproer of muiterij;  
 indien de Eigenaar, diens lasthebber of diens aangestelde met opzet of de al dan niet bewuste 

roekeloosheid een schade veroorzaakt; 

 na verhuizing, verplaatsing of verandering (waaronder eigendomsoverdracht) van de installatie. 



De huidige overeenkomst blijft echter gelden indien de Eigenaar de verhuizing, verplaatsing of 

verandering onmiddellijk aan ESNW meldt en onmiddellijk na het ontstaan van enige schade 
bewijst dat er geen verband is tussen de verhuizing, verplaatsing of verandering en het ontstaan 

of vergroten van deze schade. ESNW heeft bij verhuizing, verplaatsing of verandering van de 

installatie het recht de prijs vanaf de wijzigingsdatum te herzien dan wel huidige overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. 

 werken van welke aard ook uitgevoerd aan de installatie door anderen die niet in opdracht 

verkeerden van ESNW, tenzij anders overeengekomen met ESNW; 
 gebreken veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik door de Eigenaar of 

derden; 

 gebreken veroorzaakt door een fout van de Eigenaar, zijn lasthebbers of aangestelde of elke 

derde die door de Eigenaar bij de installatie wordt toegelaten; 

 schade ontstaan door experimenten opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen; 
 schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken; 

 extra kosten om vervanging of reparatie te bespoedigen of kosten in verband met het uitvoeren 

van voorlopige reparaties; 

 schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, vloeren en 

funderingsconstructies; 

 in geval van schade blijkt dat niet is voldaan door de Eigenaar aan de verplichtingen zoals 

vermeld in huidige overeenkomst en indien en voor zover door het niet nakomen van deze 
verplichtingen de belangen van ESNW zijn geschaad, en dit onverminderd het bepaalde in de 

elders in deze overeenkomst opgenomen specifieke bepalingen; 
 niet of laattijdige betaling van de prijs van huidige overeenkomst; 

 het onmogelijk maken van de monitoring door ESNW, of het verhinderen van de nodige 

inspecties, controles en reparaties aan de monitoringssysteem of PV-installatie; 

 eigen gebrek, voor zonnepanelen na een periode van 20 jaar na bouwjaar van de zonnepanelen 

en voor omvormers na een periode van 7,5 jaar na bouwjaar van de omvormers. 

 andere uitdrukkelijke uitsluitingen vermeld in deze overeenkomst. 

 
In voormelde gevallen is ESNW van zijn verplichtingen krachtens huidige overeenkomst bevrijd. 

 
ESNW kan in functie van de beschikbaarheid van personeel en materialen bovenvermelde prestaties 

alsnog uitvoeren op verzoek van de Eigenaar, doch dergelijke interventies worden niet beheerst door 
de bepalingen van dit ESNW PV Servicecontract. 

 

 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 

ESNW is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de apparatuur ten gevolge van overmacht 
te wijten aan derden.  

 

De aansprakelijkheid van ESNW voor schade door zijn fout of nalatigheid veroorzaakt in de uitvoering 
van deze overeenkomst beperkt zich tot maximaal de oorspronkelijk koopprijs van de installatie. 

Elke aansprakelijkheid van ESNW voor indirecte schade of winstderving wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

 

Indien een melding of klacht over een mogelijke disfunctioneren of schade van de Eigenaar 
onterecht blijkt, is de Eigenaar een forfaitaire vergoeding van € 100,00, excl. BTW, per verplaatsing 

door ESNW of diens aangestelde of hoger indien de werkelijke schade groter is verschuldigd aan 
ESNW ter vergoeding van het door ESNW ondergane nadeel (kosten, schade en winstderving). 

 

Dit is bijvoorbeeld onder meer het geval indien de Eigenaar meent een te laag rendement te 
produceren in vergelijking met installaties van derden, zonder dat dit te wijten is aan een intern 

gebrek of schade aan de installatie doch eerder aan onder meer een andere oriëntatie, hellingsgraad, 
schaduw of andere omgevingselementen. 

 

 
Artikel 11 Contractbepalingen 

 

Overdracht 
Gehele of gedeeltelijke overdracht van de rechten en/of verplichtingen van de Eigenaar 

voortvloeiend uit deze overeenkomst, is enkel toegelaten mits voorafgaand geschreven akkoord van 
ESNW. 

 



Nietigheid 

De nietigheid van een artikel of onderhavige paragraaf heeft niet de nietigheid van het volledige 
artikel noch van deze overeenkomst tot gevolg. 

 

Verjaring 
Een rechtsvordering tegen ESNW tot het betalen van een schadevergoeding dan wel tot het uitvoeren 

van een reparatie verjaart door verloop van 30 maanden vanaf het ontstaan van de schade en mits 
onmiddellijke kennisgeving door de Eigenaar aan ESNW van deze schade. In geval van weigering van 

vergoeding of reparatie door ESNW na melding van de schade door de Eigenaar, verjaart de 

rechtsvordering door verloop van 10 maanden. 
 

Adres 
Kennisgevingen door ESNW worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de Eigenaar indien deze 

zijn gedaan aan diens laatst bij ESNW bekende adres. De Eigenaar is verplicht ESNW zo spoedig 
mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van adreswijzigingen. 

 

Geschillen 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands Recht en elk geschil met betrekking tot deze 

overeenkomst en haar gevolgen dient uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank 
van Alkmaar. 

 

 
Artikel 12 Looptijd van het contract 

 

Aanvang 
Het ESNW PV Servicecontract treedt van rechtswege in werking op de dag van oplevering en 

ingebruikneming van de PV-installatie en nadat Eigenaar aan ESNW een voor akkoord ondertekend 

aanvraagformulier ESNW Servicecontract heeft overhandigd. 
 

 
 

 
Duur 

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van twee jaar  en wordt steeds stilzwijgend 

verlengd met een termijn van 12 maanden, tenzij één van de partijen het ESNW PV Servicecontract 
opzegt uiterlijk 1 maand voor het einde van de lopende periode.  

Het ESNW PV Servicecontract neemt automatisch en van rechtswege een einde 25 jaar na de 
aanvangsdatum zonder dat deze termijn op welke wijze ook kan worden verlengd. Vervanging van of 

reparaties aan onderdelen of installatie kunnen geen nieuwe termijn van 25 jaar doen ingaan. 

 
Tussentijdse beëindigingmogelijkheden 

ESNW kan per aangetekend schrijven het ESNW PV Servicecontract tussentijds met onmiddellijke 
ingang beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn en zonder enige 

vergoeding aan de Eigenaar verschuldigd te zijn in geval van overmacht of als de Eigenaar ernstig 

tekort schiet in zijn verplichtingen en dit onverminderd het recht van ESNW om schadevergoeding te 
eisen lastens de Eigenaar. Dit is, zonder limitatief te zijn, onder meer het geval indien de Eigenaar 

naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, 
indien de reputatie van ESNW in het gedrang wordt gebracht via de Eigenaar, of ingeval van 

ontbinding, faillissement, staking van betaling, wanbetaling gedurende 30 dagen na factuurdatum of 
datum van verschuldigdheid van de prijs, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen 

van de Eigenaar of elke andere oorzaak die de rechten van ESNW ernstig in het gedrang brengt. 

 
Indien de eigenaar opzegt binnen een duur van 10 jaar (al dan niet door buiten gebruikstelling van de 

installatie) dient de monitoringapparatuur binnen 10 kalenderdagen bij ESNW ingeleverd te zijn o.v.v. 
contractnummer en klantnummer. Bij verzuim wordt apparatuur in rekening gebracht.  

  


