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Productfiche zonnepanelen (PV)
U heeft interesse in zonnepanelen op uw gebouwen, maar weet niet of uw daken geschikt zijn?
Of u weet niet welke installateurs de beste kwaliteit bieden? U heeft eigen budget, maar wilt
zich liever niet bezig houden met de aanbesteding?
Dan heeft VEB de oplossing voor u!
Wij werken als aankoopcentrale en u bent dus zelf volledig gevrijwaard van het
aanbestedingsproces. Verder heeft het VEB de kwaliteitsscreening voor u gedaan en zorgen voor
een ontzorging van A tot Z. Kortom, VEB zorgt voor een zowel juridisch als technisch waterdichte
dienstverlening.
In het kader van een volledige ontzorging, stellen we een compleet traject voorop. Hierbij wordt
eerst gratis een haalbaarheidsstudie door de installateur uitgevoerd. Vervolgens krijgt u een
ontwerp met gedetailleerde studie en raming. Hierna gaan we over tot de effectieve plaatsing van
de installatie, met kwaliteitsborging, voorlopige oplevering en definitieve oplevering. Monitoring is
standaard inbegrepen, alsook wordt optioneel een onderhoudscontract met prestatiegarantie
aangeboden.
Deze raamovereenkomst biedt u uitgebreide garanties:
• Tot 25 jaar productgarantie op PV-panelen (80% opbrengst na 25 jaar).
• Een standaard all-in garantie van 10 jaar (correct functioneren van de installatie).
• Een optionele prestatiegarantie (bij het afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract)
voor een optimale ontzorging.

Fase 1 – Haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie wordt opgeleverd binnen een vooropgestelde termijn, na de afroep door u
van de opdracht. Deze haalbaarheidsstudie omvat een indicatieve prijsopgave en
rendabiliteitsindicatie. Tevens zal deze haalbaarheidsstudie U een duidelijker beeld geven van hoe
de toekomstige installatie er uit kan zien, door het concreter en meer vatbaar voor te stellen.
U heeft de mogelijkheid om kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst.
Deze fase wordt binnen de 20 werkdagen afgerond, inclusief het plaatsbezoek.

Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel

|1

VEB Raamovereenkomst_EE_2018_0_006

Fase 2 – Ontwerp
Bij een positieve haalbaarheidsstudie en uw akkoord wordt het ontwerp opgestart. Op basis van
de bevindingen van het plaatsbezoek zal de leverancier indien nodig een stabiliteitsstudie en
netstudie opstarten (bij installaties > 10 kVA). Tijdens het plaatsbezoek wordt ook de staat van het
dak geïnspecteerd. Als de verwachte levensduur van het dak of de dakbedekking korter is dan de
verwachte levensduur van de PV-installatie, koppelt de installateur dit in deze fase aan u terug. De
installateur coördineert al het bijhorend studiewerk en de benodigde aanvragen zoals een
netstudie bij de netbeheerder. Deze tweede fase resulteert in een finale prijsopgave, een
gedetailleerde studie en een update van de rendabiliteitsberekening. Ook tijdens de ontwerpfase
heeft u de mogelijkheid om het traject te stoppen indien u dat wenst.
De ontwerpfase neemt eveneens 20 werkdagen in beslag.

Fase 3 – Uitvoering en garantie
Na de start van deze fase, zal de installateur binnen de 50 werkdagen de PV-panelen installeren.
Vanaf de keuring is de installatie gebruiksklaar en kan u aanspraak maken op
groenestroomcertificaten (bij installaties van meer dan 10 kVA). Ook de garantieperiode van 10
jaar begint vanaf dan te lopen. Bij deze ‘voorlopige’ oplevering hoort een proces-verbaal, waaraan
u opmerkingen kan toevoegen. De installateur moet deze opmerkingen zo snel mogelijk
verwerken. Ten vroegste 1 jaar later kan de definitieve oplevering plaatsvinden. Pas na de
definitieve oplevering betaalt u de laatste schijf.

Fase 4 – Monitoring en onderhoud
VEB voorziet een monitoringstool met uitgebreid dashboard via de fabrikant van de omvormers. U
krijgt dus perfect inzage in de opbrengsten en rendabiliteit van uw installatie. U kiest zelf of u gaat
voor het optionele onderhoudscontract, inclusief opbrengstgarantie. Naast het jaarlijkse
onderhoud volgt de installateur hierbij proactief de installatie op. Hij neemt contact op bij een
daling van uw rendement en zorgt dat het probleem binnen vastgelegde termijnen opgelost
wordt.
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Rol van VEB
De rol van VEB houdt niet op bij de aanbesteding. VEB ontzorgt u bij elke stap. We staan in voor de
projectopvolging en kwaliteitscontrole. We letten erop dat de timings gerespecteerd worden.
Verder stellen we u een klachtenmodule ter beschikking. Als er iets mis gaat, blijft VEB uw
aanspreekpunt, en zoeken we naar een gepaste oplossing.
Om de verschillende aanvragen vlot te verwerken, ontwikkelde VEB een online platform. Dit
verzekert u een snelle en accurate opvolging van elke afzonderlijke aanvraag.

Vraag nu uw PV-installatie aan
Raamovereenkomst publieke diensten (algemeen)
Doelgroep
•
•
•
•

Entiteiten, die beheerder, eigenaar of gebruiker zijn van gebouwen, en die voor meer dan
50 % van hun werkingsmiddelen gesubsidieerd worden door of vallen onder de Vlaamse
overheid.
Entiteiten die beheerder of eigenaar zijn van sociale huisvesting die zich op het Vlaams
gewest bevinden.
De Vlaamse lokale besturen en provincies.
Federale overheidsinstellingen.

Controleer hier of uw organisatie tot het toepassingsgebied behoort.

Rol van CJM
Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben
binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor een energielening via
departement CJM.
Voorwaarden:
• Een maximumbedrag van 135.000 euro (excl. btw). De opname van het leningsbedrag
gebeurt in één keer na het plaatsen van de zonnepanelen.
• Rentevoet: lening aan 1% vaste rente.
• Duurtijd: max. 10 jaar met maandelijkse terugbetaling.
• De terugverdientijd van de investering dient korter dan 10 jaar te zijn.
Klik hier voor meer informatie over de energielening voor Cultuur en Jeugd.
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Rol van AGION
AGION stelt in dit kader energieleningen ter beschikking. Gezien de zeer lage rente (1%) is het in
uw belang dat u gebruik maakt van de energielening van AGION.
De voordelen kort op een rij:
•
•
•
•

U heeft geen eigen investeringsmiddelen nodig.
Al tijdens de terugbetalingsperiode van de zonnelening (15 jaar) kan u zelf winst maken op uw
installatie. Gemiddeld is de terugverdientijd van zonnepanelen 10 jaar.
U bent zelf eigenaar van de installatie en beslist wat ermee gebeurt. U hoeft dus geen
notariskosten voor ‘recht van opstal’ te betalen.
Via het onderhouds- en monitoringscontract bent u voor minstens 10 jaar volledig ontzorgd.

Klik hier voor meer informatie over de energielening.

Rol van GO!
Ook in 2018 kunnen GO!-scholen gebruik maken van een renteloze Zonnelening voor de installatie
van zonnepanelen op schoolgebouwen.
Deze moet u aanvragen bij GO! Centraal, die eveneens de behandeling van de aanvraag uitvoert.
Momenteel worden de details voor de projectoproepen 2018 gefinaliseerd door GO! Centraal.
De exacte timing van de geplande oproepen en de voorwaarden om hieraan te kunnen
deelnemen, zijn weldra beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie over de Zonnelening van GO!

Klik hier om uw (haalbaarheidsstudie) zonnepanelen te bestellen
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