
                                                                                         Oentsjerk, 3 februari 2013 

 
 
Onderwerp: offerte aanvraag 
 
 

Geachte heer/ mevrouw, beste ….., 
 
 

Zon van Tryntsje 

De zonnepanelenactie van Groenkerk van vorig jaar krijgt nu een vervolg. Deze 
wordt nu wel opgeschaald van Oentsjerk naar de hele Trynwâlden.  
Dit betekent een vergroting van het potentieel van ca. 800 woningen in Oentsjerk 
naar ca. 3.750 woningen in de hele Trynwâlden.  
Na overleg met de zeven dorpsbelangenverenigingen in de Trynwâlden is 
afgesproken dat we op het gebied van duurzame energie nauw gaan samenwerken.  
Het zonnepanelenproject is de eerste gezamenlijke actie. De actie wordt 
georganiseerd door de werkgroepen Groenkerk en Duorsum Gytsjerk. 
De komende jaren willen wij regelmatig collectieve inkoopacties voor zonnestroom 
blijven opzetten onder de naam Zon van Tryntsje, zowel voor inwoners van de 
Trynwâlden als voor ons M.K.B..  
Via verschillende communicatiekanalen wordt iedereen die belangstelling heeft voor 
zonnestroom in de Trynwâlden uitgenodigd in te schrijven.  
 

 

Proces 

Groenkerk en Duorsum Gytsjerk zullen in deze collectieve actie als intermediair 
fungeren. Wij hebben geen commercieel belang.  
Ons doel is onze streekgenoten te motiveren tot het produceren van eigen groene 
stroom en te ontzorgen.  
Wij hebben een lange termijn perspectief: als men meedoet met deze collectieve 
actie schaft men voor een goede prijs een betrouwbare en duurzame 
zonnestroominstallatie aan.  

 De inschrijving voor de actie start in februari, en sluit op 31 mei. Onze ervaring 
is dat veel mensen na mond-tot-mond reclame vrij laat aanhaken.  

 Wij bundelen de aanvragen van de deelnemers aan Zon van Tryntsje. 
 Na gunning kunt u direct beginnen met de reeds ontvangen aanvragen.  
 Het ligt in de bedoeling om deze actie in het najaar van 2013 volledig af te 

ronden. 
 Het is de bedoeling dat de maatwerkoffertes mee kunnen profiteren van de 

subsidieactie van het Rijk. 

Na gunning: 
 

 Leveren wij in de periode maart t/m mei u regelmatig de gegevens van         
   potentiële deelnemers aan. 
 Neemt u contact op met de deelnemers.  
 Maakt u een maatwerkofferte, inclusief eventueel benodigde nieuwe groep en  
  overige meerwerkkosten.  



 Geeft u een advies of de meter al dan niet moet worden vervangen en hoe dat  
  geregeld moet worden. 
 Regelt u desgewenst de subsidie aanvraag. 
 Verder willen wij werken met een vast aanspreekpunt in uw bedrijf, waar vragen  
  van klanten binnen korte tijd afdoende beantwoord worden.  
 Ook na installatie kan de klant hier terecht voor advies. 
 Wij leveren vanuit onze werkgroepen ook een vaste contactpersoon aan.  
 Gedurende de looptijd willen wij een aantal vaste data bepalen om het proces  
   te monitoren.  
 U sluit een contract met de individuele deelnemers en levert hun volgens  
   overeengekomen voorwaarden de installaties op maat.  
 Voor onze intermediairfunctie vragen wij u 1 cent per wattpiek geïnstalleerd  
   vermogen om onze vergroeningsacties voort te kunnen zetten. 
 

 
Groenkerk/Duurzaam Gytsjerk organiseren een informatie avond waar o.a. de 
zonnepanelenactie aan de dorpen wordt toegelicht, en de gekozen aanbieder de 
gelegenheid krijgt informatie te verstrekken. 
 
 
Beoordelingscriteria 

Met deze offerteaanvraag vergelijken wij verschillende aanbieders op de volgende 
beoordelingscriteria:  

 compleetheid. 
 de gehele installatie voldoet aan hoge kwaliteitseisen en aan landelijk gangbare  
  normen. 
 prijs/prestatieverhouding. 
 garanties en bijbehorende dienstverlening. 

 
 
Aanvullende voorwaarden: 

 u bent in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering 
 u heeft eigen ervaren monteurs in dienst 
 u bent een gecertificeerd bedrijf (UNETO, Sterkin, Holland Solar, VCA of ISO) 
u werkt via het model Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

 
 
Prijsopgave 

Graag ontvangen wij een prijsopgave van de volgende 3 fictieve installaties (schuin 
pannendak, zuid georiënteerd) : 

   6 panelen van ca. 250 Wp 
 12 panelen van ca. 250 Wp  
 18 panelen van ca. 250 Wp 

 
Met specificatie van: 

 Materiaalkosten (panelen, omvormer, leidingen, overig) 
 Kosten plaatsing extra groep 
 Montagekosten panelen en omvormer 
 Eventuele meerwerkkosten 



 
Verder ook een gespecificeerde prijsopgave van dezelfde pakketten voor doe het zelf 
montage, met eindcontrole en aansluiting op het net door uw bedrijf. 
 

 

Daarnaast willen we weten wat u aan staffelkortingen biedt, per bv. aantal 
deelnemers en/of totaal aantal panelen. 
Ook willen we afspraken maken over het moment van verrekening van deze korting 
met de deelnemers. 
 
Van de zonnepanelen en de omvormer willen we specificaties hebben m.b.t. 
 

Zonnepanelen: 
 soort, merk, type, afmeting, herkomst, prijs en vermogensgarantie van de 

zonnepanelen 
 
Omvormers (geluidsarm): 

 merk, type en prijs van de omvormers 
 opgewekt vermogen moet kunnen worden afgelezen, totaal cumulatief 

vermogen, cumulatief vermogen per dag en zon/gebruiksuren 
 
Verder per systeem aangeven: 

 verwachte opbrengst per jaar (kWh/j) voor de situatie in de Trynwâlden 
(aangeven zonuren) 

 
 

Garantie-, leverings- en reparatievoorwaarden 

 opbrengstgarantie voor de duur van 25 jaar 

 vermogensgarantie op zonnepanelen bedraagt minimaal 90% na 10 jaar en  
   minimaal 80% na 25 jaar na de levering 

 productgarantie op alle onderdelen voor de duur van 10 jaar na de levering 

 systeemgarantie voor de duur van 10 jaar na de levering 

 levering en montage van de installatie maximaal 6 maanden 

 aangeven binnen welke termijn service wordt verleend bij storingen 
 
 

Wij zien uw aanbieding uiterlijk maandag 25 februari a.s. met belangstelling 
tegemoet. 
 

Wij gaan er van uit dat u deze offerte aanvraag niet per post hoeft te ontvangen.  
 

Mocht dit wel zo zijn, dan kunt u dat ons secretariaat laten weten.  
 

Mocht u inhoudelijke vragen hebben dan zijn wij bereikbaar op de volgende 
telefoonnummers: 
 
 

Karel van der Linden 058 - 8448804 Groenkerk/Grientsjerk 
 

Jan-Eelke Sikkema 058 - 2169638 Duorsum Gytsjerk 



 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

namens de werkgroep Groenkerk/Grientsjerk en de werkgroep Duorsum Gytsjerk 
 

Corien van der Linden, 
 
 
 

secretariaat Groenkerk/Grientsjerk 

It Medsje 14 

9062 HV Oentsjerk 
 


