Web: zonzekerzonderzorgen.nl
Mail: Info@zonzekerzonderzorgen.nl
Kvk: 65542142
Postadres: H.Roland Holst straat 30
3207WZ Spijkenisse

INLEIDING
Door middel van dit document vraagt u een certificaat aan bij Stichting Garantiefonds ZonZeker, voor een
installatie die reeds is geplaatst, maar nog niet voorzien is van een certificaat van Stichting Garantiefonds
ZonZeker.
Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, verzoeken wij u om het formulier volledig in te vullen, te
ondertekenen en te mailen aan: aanmelden.certificaat@zonzekerzonderzorgen.nl. Met deze mail stuurt u
tevens de volgende documenten mee:
•

Een door u en/of uw installateur ondertekend opleverrapport of checklist;

•

Offerte of opdrachtbevestiging

•

Factuur

•

Foto installatie overzicht (met GPS coord.)

•

Foto(s) omvormers

•

Foto(s) aansluitingen

Uit de offerte en de factuur moet duidelijk worden welke producten verwerkt zijn in uw installatie.
Zodra de aanvraag volledig bij ons binnen is, zal de aanvraag door ons beoordeeld worden. Uw wordt
vervolgens per mail geïnformeerd over de exacte kosten van het certificaat, en de abonnement kosten indien u
kiest voor het pakket ZonZeker Extra.
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AANMELDFORMULIER
1

2

3

Indien u een particuliere eigenaar bent, ga dan naar 2
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Vestiging Straat / huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
Kvk Nummer
Bevoegd bestuurder
Telefoon
Email
Particulier
Naam
Straat / huisnummer
Postcode
Woonplaats
Installatie gegevens
Geplaatst door installateur
Straat / huisnummer (indien afwijkend)
Postcode (indien afwijkend)
Plaats (indien afwijkend)
Fabrikant / type panelen
Aantal panelen
Vermogen per paneel
Totaal vermogen panelen
Fabrieksgarantie op paneel
Fabrikant / type omvormer
Aantal omvormers
Vermogen per omvormer
Fabrieksgarantie op omvormer

Door ondertekening wordt een certificaat aangevraagd bij Stichting Garantiefonds ZonZeker. Dit formulier
bestaat uit 2 bladen en dient te worden ondertekend door de aanvrager.

ZonZeker extra certificaat
Aanvrager kiest voor het ZonZeker Basis certificaat
Aanvrager kiest voor extra zekerheid met het ZonZeker Extra certificaat. 15 jaar lang onbezorgd
genieten van uw installatie en een rendementspakket.

Datum

:

Klant naam

:

Handtekening

:

Plaats
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