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1.1  Algemeen  

Dit document betreft een marktverkenning ten behoeve van de collectieve aankoop en het 

installeren van PV-systemen (zonnepanelen) voor particulieren in de wijken Douve Weien 

en Caumerveld te Heerlen. De wijkvereniging van deze wijken, De Groene Wijk, heeft in de 

periode van februari t/m april 2013 een inventarisatie gehouden in de twee wijken om te 

peilen of er interesse is voor het aanschaffen en laten installeren van PV-systemen bij 

wijkbewoners. In totaal hebben 65 huishoudens aangegeven geïnteresseerd te zijn in de 

aankoop en het laten plaatsen van PV-systemen op hun eigen dak. Deze interesse is geheel 

vrijblijvend. Er is een werkgroep in het leven geroepen om de plannen te concretiseren. De 

werkgroep heeft dit document opgesteld. De werkgroep zal op grond van de eisen en 

criteria die benoemd zijn in dit document uw aanbod en dat van de andere aangeschreven 

bedrijven beoordelen en op basis daarvan een keuze maken voor de leverancier/installateur 

van PV-systemen die volgens de werkgroep het beste aanbod heeft. Die keuze zal worden 

voorgelegd aan de huishoudens die reeds interesse hebben getoond en ook nog eens 

worden voorgelegd aan andere wijkbewoners om te bekijken of deze alsnog interesse 

hebben een PV-systeem aan te kopen en te laten installeren. Het is de bedoeling dat de 

leverancier/installateur die door de werkgroep als beste is beoordeeld, het aan de 

werkgroep voorgelegde aanbod per geïnteresseerd huishouden op maat offreert. De 

geboden staffelkorting wordt vastgesteld op het moment dat duidelijk is hoeveel 

huishoudens gebruik maken van de aan hen aangeboden offerte.  

1.2  Aanbod 

Wij vragen u om een aanbod uit te brengen voor:  

Een compleet geïnstalleerd PV-systeem (inclusief en exclusief extra groep in de meterkast) 

met monitoring, aangesloten en werkend opgeleverd voor een plat dak én een schuin dak. 

Merk en type van zowel zonnepanelen als de omvormer dienen aangegeven te worden in 

uw aanbod. Uit een bijgesloten specificatie van de kosten moet blijken wat de materiaal-

kosten zijn en wat de kosten zijn van de installeringswerkzaamheden. Bij de installerings-

werkzaamheden vragen wij u zoveel mogelijk de kosten per onderdeel te specificeren, daar 

het mogelijk is dat potentiële afnemers er voor kiezen bepaalde onderdelen niet af te 

nemen, maar zelf uit te voeren. Die mogelijkheid moet potentiële afnemers dus ook 

geboden worden bij het opstellen van een offerte op maat per huishouden.  

Het gaat om installaties met vermogens van respectievelijk circa 900Wp, circa 1800Wp, 

circa 2700Wp, circa 3600Wp,  circa 4500Wp en 5500 Wp (zie meegestuurde invulformat). 

Een aan de situatie van de klant aangepaste installatie dient mogelijk te zijn (bijvoorbeeld 

bij plaatsing andere vermogens of omvormer). Bovenstaande vermogens zijn een richtlijn. 

Het moet voor de klant dus mogelijk zijn om af te wijken van deze grenzen in verband met 

locatie specifieke eisen of wensen. 

Deze marktverkenning is geheel vrijblijvend, er is geen enkele verplichting tot afname aan 

verbonden. Het door de werkgroep als best geselecteerde aanbod heeft een geldigheid van 
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drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de leverancier/installateur gekozen is 

voor de werkgroep. De ontvangst van de offerte wordt bevestigd via mail door onze 

contactpersoon …………. 

1.3  Selectieprocedure 

De selectie van een leverancier/installateur van PV-systemen door de werkgroep vindt 

plaats op basis van de onderstaande eisen en criteria, waarbij aan de eisen moet worden 

voldaan en de keuze van de werkgroep bepaald wordt door de toetsing van de aanbiedin-

gen aan de criteria: 

EISEN 

Kwaliteit en garantie 

Algemene kwaliteitseisen aan de zonnepanelen 

a. Deze moeten voldoen aan de normen zoals gesteld in IEC61215 voor kristallijne 

zonnepanelen of IEC 61648 voor dunne film panelen; 

b. Deze moeten voldoen aan de normen zoals gesteld in IEC 61730; 

c. Deze moeten beschikken over CE-markering; 

d. Deze moeten een minimale module efficiency van 14% hebben; 

e. Het nominaal vermogen van het paneel dient te zijn vastgesteld conform STC norm 

IEC 60904; 

f. Deze hebben uitsluitend een positieve vermogenstolerantie; 

g. De panelen dienen minimaal van het type 60p (230-260Wp) te zijn; 

h. De datasheet is opgesteld conform EN50380; 

i. Deze moeten beschikken over een productgarantie van minstens 10 jaar, de vermo-

gensgarantie moet minimaal 10 jaar voor 90% en 25 jaar voor 80% van het nomi-

naal vermogen zijn; 

j. Deze moeten een TÜV certificaat hebben; 

k. Deze moeten een datasheet (steekproef uit dezelfde partij op serienummer, contro-

leerbaar) hebben inzake de analyse flash test en IV curve uitgevoerd door een er-

kend onafhankelijk certificeringsbureau (bijv: TUV, Fraunhofer, SGS, Eternal SUN)  ; 

l. Kitrand nog aanvullen… 

Algemene kwaliteitseisen aan de omvormer 

a. Deze voldoet aan IEC 62093 en IEC 62109-1; 

b. Deze voldoet aan NEN EN 50438; 

c. Deze voldoet aan NTA8030:2006; 

d. Deze beschikt over CE-markering; 

e. Deze is geschikt voor het aansluiten op een TT-stelsel en een TN-stelsel; 

f. Deze heeft een mininmaal inverterrendement van 95%; 

g. Deze produceert maximaal 32 dB aan geluid; 

h. Deze beschikt over een productgarantie van minimaal 10 jaar. 
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Algemene kwaliteitseisen aan de bevestigingsmaterialen 

a. De degelijkheid van het bevestigingsmateriaal moet zijn beoordeeld en uitgevoerd 

conform NVN7250; 

b. Bij schuin pannendaktoepassing mag de dakhaak maximaal een opening tussen de 

dakpannen veroorzaken van 5 mm; 

c. De garantie moet minimaal 10 jaar zijn; 

 

Algemene kwaliteitseisen aan de levering, montage en aansluiting 

a. Werkzaamheden moeten integraal voldoen aan de NEN1010 (2003). Inclusief 

aanvullingen PV onderdeel 7.712 alsmede NTA 8493 het VROM-document “Zonne-

collectoren en zonnepanelen; wanneer vergunningsvrij en wanneer omgevingsver-

gunning nodig?” 

b. Voldoen aan de NEN8700: Beoordelen van bestaande bouwconstructies; 

c. De elektrische aansluiting moet voldoen aan Netcode Elektriciteit van de Energieka-

mer van NMA; 

d. De montagevoorschriften van de zonnepanelen fabrikant cq omvormerfabrikant; 

e. Kabelwegen dienen via een buis of een gebeugeld kabeltracé aangelegd te worden. 

Kabels en mantels moeten voldoen aan de hiervoor geldende KIWA/KEMA certifice-

ring conform de laatste versie; 

f. Alle componenten van het systeem dienen netjes geplaatst en afgewerkt te worden. 

Hiermee wordt o.a. bedoeld dat de panelen en omvormer recht worden opgehangen 

en kabels netjes en strak zijn gemonteerd; 

g. Bij gebruik van meerdere groepen dient de invoeding op de huisinstallatie optimaal 

verdeeld te worden over de fases in de meterkast; 

h. De aanwezige dakbedekking mag niet beschadigd worden en de waterdichtheid en 

hemelwaterafvoer moet gegarandeerd blijven. Dakisolatie en dampremmende folies 

dienen zo onbeschadigd mogelijk te blijven. Rekening houden met regenwaterafvoer 

van panelen naar dakgoot en loopgedeelte voor bereiken schoorsteen of daknok bij 

plaatsing; 

i. Alle monteurs dienen te werken volgens de laatste veiligheidsnormen. Plaatsing 

volgens ARBO-voorschriften o.a. “werken op hoogte”; 

j. De aanbieder dient de overlast die voortkomt uit de werkzaamheden tot een mini-

mum te bepreken. Aanbieder is verantwoordelijk voor de door hem aangebracht 

schade, voor, tijdens en na de installatie. U heeft hiervoor een CAR, AVB en BAV 

verzekering afgesloten; 

k. Er dienen bijpassende gereedschappen gebruikt te worden. Aan het eind van de 

installatie ontvangt de aanvrager een instructie over het aangelegde zonnestroom-

systeem, de gebruikshandleiding en hij/zij ondertekent het opleverdocument; 

l. Het organiseren van een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie voor de 

aanvrager (indien nodig). De aanschafkosten voor de meter zijn voor rekening van 

de aanvrager. Ombouw meterkast en/of aansluiting E-gedeelte mag alleen uitge-

voerd worden door een hiertoe opgeleid persoon. Garantie op installatie gedurende 

minimaal 2 jaar; 
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m. Met betrekking tot de uitvoering van het werk moet de opdrachtnemer de nodige 

maatregelen treffen ter voorkoming dan wel beperken van de kans op schade aan 

personen, gebouwen, goederen en het milieu.  

n. Om overlast in een in gebruik zijnde woning tot een minimum te beperken is de 

uitvoerende partij gebonden aan een maximale uitschakeltijd van de elektrische in-

stallatie. Overschrijdt men een uitschakeltijd van 2 uur, dan moet men dit melden 

bij de eigenaar van de woning. 

o. Verrekening van meer- en minderwerk vindt slechts plaats als voor dat werk van 

tevoren schriftelijk opdracht is verstrekt. De prijzen, genoemd in de opdracht, zijn 

inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering van het werk verbonden 

kosten. Bij de inschrijving wordt u verzocht een opgave te doen van het uurtarief 

ten behoeve van de verrekening. 

 

Specifieke eisen m.b.t. platte daken 

- Plaatsing panelen onder een hoek die de ideale hoek van 25 graden zo dicht moge-

lijk benadert; 

- Rekening houden met verschillende dakbedekking (o.a. bitumen, PVC); 

- Rekening houden met de maximale dakbelasting; 

- Dakbedekking mag niet doorboord worden of beschadigd worden bij de werkzaam-

heden; 

- In verband met de constructielast (ballast) bij platte daken dient dit door de instal-

lateur vooraf te worden besproken met de opdrachtgever zodat deze nog aanpas-

singen kan doorvoeren.  

CRITERIA 

1. Aantoonbare ervaring  

Aan te tonen met de volgende informatie over de afgelopen twee jaar (2011, 2012): 

a. minimaal vijf referentieprojecten; 

b. aantal verkochte en geïnstalleerde PV-systemen; 

c. Gegevens m.b.t. omzet en aantal fte in dienst van het bedrijf. 

 

2. Aantoonbare opleiding en/of certificatie van het personeel en/of het bedrijf 

Aan te tonen door overlegging van diploma’s en/of certificaten. 

 

3. Extra garantie en service 

Relevant in geval er hogere garantie wordt geboden dan de minimumeis of als er 

bijvoorbeeld een onderhoudsservice voor (delen van) het PV-systeem wordt aange-

boden. 

 

4. Kostprijs en staffelkorting.  

De totaalprijs met een specificatie van kosten per onderdeel (zie meegestuurde in-

vulsheets). Op basis hiervan zal een prijs per Wattpiek worden vastgesteld. Als er 

sprake is van betalingscondities (bijvoorbeeld verplichte aanbetaling), dan deze  
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graag vermelden. Wij gaan er van uit dat bij een grotere afname een lagere prijs 

mogelijk is.  

Wij verzoeken u daarom aan te geven hoeveel korting u kunt geven in procenten op de 

totaalprijs per adres bij de volgende afgenomen staffels:  

1 t/m 20 adressen; 

2 21 t/m 40 adressen; 

3 41 t/m 60 adressen; 

4 Meer dan 60 adressen. 

De prijs zal in de beoordeling de belangrijkste wegingsfactor zijn (55%). Met ervaring, 

opleiding/certificatie en extra garantie en service (ieder 15%) zijn ‘pluspunten’ te verdienen 

die meegenomen worden in de beoordeling.  

1.4  Procedure na selectie 

Als de werkgroep uw bedrijf kiest als bedrijf met het beste aanbod, dan zal de werkgroep 

de wijkbewoners benaderen met uw aanbod. De geïnteresseerden nemen bij interesse 

rechtstreeks contact met u op, waarna een afspraak volgt voor een thuisbezoek en een 

offerte op maat binnen de gestelde termijn van drie maanden. Aan deze offerte op maat 

zijn geen kosten verbonden. De prijs in de offerte op maat voor ieder huishouden dient 

gebaseerd te zijn op de gegevens zoals vermeld in het aanbod en bijbehorende bijlagen die 

u aanlevert op basis van deze marktverkenning. Controle van de offertes door de 

werkgroep kan plaatsvinden. 

1.5 Eisen aan de offerte op maat 

De werkgroep stelt vooraf de volgende eisen aan de offerte op maat: 

 Het gaat om een offerte voor de aankoop en het installeren van een PV-systeem (tenzij 

anders afgesproken met de klant). De zonnepanelen dienen op het dak gemonteerd te 

worden en middels een omvormer gekoppeld te worden aan het net; 

 Bijplaatsing van extra zonnepanelen in een later stadium dient mogelijk te zijn als daar 

nog ruimte voor is en geen technische obstakels voor aanwezig zijn (tenzij anders 

afgesproken met de klant); 

 Het systeem moet voldoen aan de laagspanningsrichtlijn. Er dient gekeken te worden 

naar de huidige meterkast. Indien een extra groep conform de NEN 1010 noodzakelijk 

is, dient deze aangeboden te worden; 

 De klant moet de mogelijkheid krijgen om de installatie via een aparte aardlekscha-

kelaar te laten aansluiten (tenzij anders afgesproken met de klant);  

 Het moet mogelijk zijn de real-time energieopbrengst van het PV systeem te bekijken 

op de eigen computer of Smart Phone. Daarnaast dient de historie te raadplegen te 

zijn; 
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 Het merk en type van zowel zonnepanelen alsook de omvormer moeten in de offerte 

aangegeven zijn; 

 De plek voor de omvormer moet in overleg met de opdrachtgever worden bepaald, 

waarbij rekening gehouden wordt met geluid van de omvormer, koeling en vochtigheid. 

De bepaalde locatie moet uiteraard geschikt zijn voor plaatsing van de omvormer (let 

op IP-waardes bij plaatsing in vochtige garages en kelders); 

 Maatwerk moet mogelijk zijn voor schaduwsituaties. De plaatsing van het systeem moet 

zodanig zijn dat het optimaal functioneert; 

 In de offerte moet aangegeven worden op welke wijze de panelen bevestigd worden 

(Landscape of Portrait). 

De opdracht tot levering en installering van een PV-systeem wordt door de individuele 

aanvrager zelf gegeven. De werkgroep is contractueel geen partij. De staffelkorting (zie 

1.3) wordt achteraf berekend, als bekend is hoeveel huishoudens gebruik maken van de 

offerte. De werkgroep ziet er op toe dat de korting aan alle huishoudens wordt doorbere-

kend. Daartoe vraagt zij van de leverancier/installateur een lijst met namen van de 

uiteindelijk afnemers.  

De kostprijs dient een totaalprijs te zijn, dat wil zeggen dat het alle kosten bevat die nodig 

zijn voor het project. De opdrachtgever dient achteraf niet geconfronteerd worden met 

andere extra kosten die niet vooraf door inschrijver in zijn offerte zijn aangegeven. De 

prijsopgave dient te worden gedaan incl. BTW in euro’s en gespecificeerd naar onderdelen. 

1.6 Contactpersoon 

Namens de werkgroep is de heer …………….. aangewezen als contactpersoon. Gedurende 

deze procedure is hij het aanspreekpunt voor alle partijen. Inschrijver dient alle contacten 

via de genoemde contactpersoon te laten verlopen. 

1.7 Indienen aanbod 

Uw aanbod inclusief alle bijlagen (papieren versie) moet rechtsgeldig ondertekend worden 

aangeleverd voor ………… 2013. De offerte dient als volgt geadresseerd te zijn: 

……………………… 

U dient de werkgroep ook een digitale versie van de offerte te sturen. Deze kan worden 

gestuurd naar het volgende emailadres: ………………….. 
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BIJLAGE I:  4 invulbladen behorend bij marktverkenning Douve Weien/Caumerveld 

 

 

Invulblad voor plat dak exclusief montage 

Totaal vermogen Uw aanbieding Totaalprijs 1) Berekende prijs per Wp  Wegingscoëfficiënt Gewogen Prijs 

Vermogen tussen 800-1040 Wp    5%  

Vermogen tussen 1600-2080 Wp    20%  

Vermogen tussen 2400-3120 Wp    20%  

Vermogen tussen 3200-3900 Wp    20%  

Vermogen tussen 4200-4800 Wp    20%  

Vermogen tussen 5200-6300 Wp    15%  

   
gemiddelde prijs per Wp -  

   

Uw staffelkorting 41 

adressen en meer -  

 

 
 

 
Beoordelingsprijs -  

      1) totaalprijs bevat benodigde 
componenten: 

     
Zonnepanelen 

     
Omvormer 

     
Monitoring opbrengst 

     
Bekabeling  

     
Overige montagematerialen 

     
Bevestigingsmaterialen 

     
Instructie nederlandstalig 
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Invulblad voor schuin dak exclusief montage 

Totaal vermogen Uw aanbieding Uw totaalprijs 1) Berekende prijs per Wp  Wegingscoëfficiënt Gewogen Prijs 

Vermogen tussen 800-1040 Wp    5%  

Vermogen tussen 1600-2080 Wp    20%  

Vermogen tussen 2400-3120 Wp    20%  

Vermogen tussen 3200-3900 Wp    20%  

Vermogen tussen 4200-4800 Wp    20%  

Vermogen tussen 5200-6300 Wp    15%  

   
gemiddelde prijs per Wp -  

   

Uw staffelkorting 41 
adressen en meer -  

   
Beoordelingsprijs -  

      1) totaalprijs bevat benodigde 
componenten: 

     
Zonnepanelen 

     
Omvormer 

     
Monitoring opbrengst 

     
Bekabeling  

     
Overige montagematerialen 

     
Bevestigingsmaterialen 

     
Instructie nederlandstalig 
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Invulblad voor plat dak inclusief montage  

Totaal vermogen Uw aanbieding  Uw totaalprijs 1) Berekende prijs per Wp 3) Wegingscoëfficiënt Gewogen Prijs 

Vermogen tussen 800-1040 Wp    5%  

Vermogen tussen 1600-2080 Wp    20%  

Vermogen tussen 2400-3120 Wp    20%  

Vermogen tussen 3200-3900 Wp    20%  

Vermogen tussen 4200-4800 Wp    20%  

Vermogen tussen 5200-6300 Wp    15%  

   
gemiddelde prijs per Wp -  

   

Uw staffelkorting 41 
adressen en meer -  

   
Beoordelingsprijs -  

      1) totaalprijs bevat benodigde 
componenten: 

     
Zonnepanelen 

     
Omvormer 

     
Monitoring opbrengst 

     
Bekabeling  

     
Overige montagematerialen 

     
Bevestigingsmaterialen 
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Invulblad voor schuin dak inclusief montage  

Totaal vermogen Uw aanbieding  Uw totaalprijs 1) Berekende prijs per Wp 3) Wegingscoëfficiënt Gewogen Prijs 

Vermogen tussen 800-1040 Wp    5%  

Vermogen tussen 1600-2080 Wp    20%  

Vermogen tussen 2400-3120 Wp    20%  

Vermogen tussen 3200-3900 Wp    20%  

Vermogen tussen 4200-4800 Wp    20%  

Vermogen tussen 5200-6300 Wp    15%  

   
gemiddelde prijs per Wp -  

   

Uw staffelkorting 41 
adressen en meer -  

   
Beoordelingsprijs -  

      1) totaalprijs bevat benodigde 
componenten: 

     
Zonnepanelen 

     
Omvormer 

     
Monitoring opbrengst 

     
Bekabeling  

     
overige montagematerialen 

     
bevestigingsmaterialen 

     

       


