Dubbel grondgebruik met het zonnepaneel als
dakconstructie.
Het Sunpark systeem zet de logische volgende
stap om zonne-energie op fraaie wijze in de
bebouwde omgeving te integreren. Met dit systeem wordt niet alleen het zonnepaneel gebruikt
als dakbedekking. Het een complete overkapping die waarde toevoegt om een buitenterrein
geschikt te maken voor parkeerplaatsen, opslag,
kweek of presentatie.
Met de Sunpark overkapping zorgen we ervoor
dat uw investering in duurzaamheid ook een resultaat oplevert om trots op te zijn.

Geachte heer / mevrouw,

Hartelijk bedankt voor uw interesse in onze Sunpark overkapping. In dit document vindt u een uitleg
hoe ons systeem werkt, welke opties u heeft en welke prijzen daarbij horen.
Met de aanschaf van een Sunpark Systeem koopt u zonnepanelen, maar nog belangrijker is dat u een
fraaie waterdichte overkapping realiseert. Deze kan voor tal van doeleinden worden gebruikt zoals
parkeeroverkappingen, buitenterreinen, expositiehallen, schaduwhallen en teeltruimtes.
In bijgevoegd document ligt de nadruk op de dakconstructie met de zonnepanelen. De onderliggende
constructie wordt op basis van uw wensen ontworpen. Standaard gaat Robisol uit van stalen APD
goten, horizontale tralies en kolommen. Afhankelijk van uw toepassing zult u een voorkeur hebben
voor een grotere of kleinere kolomafstand en al dan niet de keuze maken voor open of gesloten
gevels.
Bij het Sunpark Systeem worden de zonnepanelen schuin naar elkaar toe geplaatst en in een nok-,
roede-, gootconstructie gehangen. Zo vormen de zonnepanelen een zadeldak. De zadeldaken worden
geleverd met een gootafstand van 3200 of 4000mm. Aanvullend heeft u daarbij de keuze om te kiezen
voor standaard zonnepanelen of voor esthetisch ontworpen zonnepanelen met een hogere
lichtdoorlatendheid.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze toelichting en vertrouwen erop dat we samen een
mooie Sunpark overkapping mogen ontwerpen.

Met vriendelijke groet,

Sven Meijerink
Robisol
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1.

Het Sunpark Systeem

Vanuit de wens om zonne-energie te integreren in de bebouwde omgeving gebruikt het Sunpark
Systeem het zonnepaneel als overkapping. Het gekaderde zonnepaneel biedt een solide basis om een
dakconstructie te ontwerpen die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Zo gebruikt u het
zonnepaneel niet alleen voor energieopwekking, maar ook om waarde toe te voegen aan de ruimte die
u ter beschikking stelt.

Voor de energieopwekking van uw dak is het gewenst dat de zonnepanelen goed worden gekoeld.
Daartoe is het Sunpark Systeem voorzien van ventilatieopeningen in de nok en bij de goot. De ruimte
onder de overkapping is daardoor relatief koel. Afhankelijk van de gebruikstoepassing kunt u
zonnepanelen kiezen met meer of minder lichtdoorlaat. Het diffuse licht dat via de zonnepanelen
binnenkomt zorgt voor een uitstekend zicht in de binnenruimte.
Het Sunpark Systeem wordt onder andere toegepast voor parkeerplaatsen, opslag, teelt en terras. De
voordelen van deze overkapping zijn:
-

een Mooi Lichtspel onder de overkapping;
een Waterdicht Dak met goten en afvoervoorzieningen;
een Slimme Constructie met minimaal materiaalverbruik;
en een Geïntegreerd Elektramanagement voor een maximaal rendement.

Met de Sunpark Overkapping zorgt u dat uw investering in duurzaamheid ook een resultaat oplevert
om trots op te zijn.
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1.1 Parkeeroverkappingen
Afhankelijk van uw wensen biedt de Sunpark Overkapping meerdere toepassingsmogelijkheden.
Parkeeroverkappingen en gebruiksruimtes hebben andere behoeften dan productiekassen en
schaduwhallen. Door de juiste combinatie van de zonnepanelen en de onderbouw kan de overkapping
op uw wensen worden afgestemd.

Bij parkeeroverkappingen is het gewenst om een grote vrije ruimte te ontwerpen. Om de ruimte
optimaal te benutten voor parkeerplaatsen heeft Robisol een tralie van 16 meter ontworpen met een
vakmaat van 5 meter. Zo kan tweezijdig haaks worden geparkeerd met een middenpad van 6 meter.
Een standaard parkeervak voor haaksparkeren is namelijk 5 meter lang en 2,4 à 2,5 meter breed. Met
een ruimte van 5 bij 16 meter tussen de kolommen heeft u voldoende ruimte voor 4 parkeervakken en
het middenpad, zodat de kolom in de uiterste hoek van een parkeervak komt te staan. De kolommen
vormen zodoende geen beperking bij het inrijden, wegrijden of bij het openen van de deuren.
Iedere onderbouw heeft de mogelijkheid om op maat te worden uitgewerkt. Bij parkeerplaatsen komt
het vaak voor dat u aan het einde van een rij een doorrijstraat wordt voorzien. De standaard vakafmeting wordt dan vaak verlengt met een extra onderslagtralie.
Op een tralie van 16 meter is het gebruikelijk om te kiezen voor 4 kappen van 4 meter of voor 5
kappen van 3,2 meter.
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1.2 Gebruiksruimtes
Voor buitenterreinen zoals logistieke ruimtes, een buitenafdeling, een entrée of een fietsenstalling is
het vaak fraai om de zadeldaken naar de zichtzijde van de overkapping te oriënteren. De onderbouw
met efficiënt materiaalverbruik bestaat uit een richting met een lange kolomafstand en een richting
met een korte kolomafstand. Omdat u bij gebruiksruimtes vaak een grote vrije ruimte wilt achter de
eerste zichtzijde, heeft Robisol haar standaard ontwerpen voor gebruiksruimtes voorzien van een tralie
onder de goot. Dit is een efficiënte manier van bouwen die uiteraard ook bij parkeeroverkappingen en
teeltruimte kan worden toegepast.

Bij de keuze voor een tralie onder de goot is de kapmaat van 3,2 meter of 4 meter relevant, omdat het
gebruikelijk is om een kolom onder de goot te plaatsten. Evenals in bovenstaand ontwerp kan
eventueel een extra tralie worden geplaatst om één of meerdere gotenrijen over te slaan. De lengte
van de overspanning wordt op basis van uw wensen vastgesteld. In het standaard ontwerp van Robisol
gaan we uit van een traliemaat van 8 meter, omdat u op deze wijze zeer efficiënt uitkomt in uw
materiaalverbruik.
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1.3 Teeltruimtes
Voor het telen van gewassen is licht natuurlijk het allerbelangrijkste. Bij de productie van tomaten,
paprika’s en andere groentes wordt het licht optimaal benut en is het in Nederland niet logisch om
zonnepanelen boven de gewassen te plaatsen. Er zijn echter gewassen die minder licht nodig hebben
of waarbij een extra bescherming tegen weersinvloeden gewenst is. Hierbij kan worden gedacht aan
perkgoed, sierteelten of (zacht)fruit waarbij bescherming tegen wind, regen, hagel en sneeuw gewenst
is.

In bovenstaand voorbeeld is gekozen voor het DM380G1 paneel. De cellen liggen hierbij een
centimeter uit elkaar voor een verhoogde lichttransmissie bij een 4 meter kap. Voor nog meer
lichttransmissie kiest u voor het DM195G1 paneel. De cellen liggen daarbij 7 cm uit elkaar voor een
extra hoge lichttransmissie in een 3,2 meter kap. De minder licht intensieve gewassen gedijen over het
algemeen goed onder dergelijke zonnepanelen omdat de zonnepanelen zorgen voor diffuus licht.
Ons standaard ontwerp voor teeltruimtes is gebaseerd op een 3,2 meter kap met 6,4 meter tralie en 4
meter vak. Hier zijn veel varianten op mogelijk voor zowel de 3,2 als 4 meter kap. Voor nieuwe kassen
zullen we altijd ook kijken naar de optie om de tralie onder de goot te plaatsen. Bij het ontwerpen van
een kas met het Sunpark systeem worden geen luchtramen toegepast. Voor het koelen van de
zonnepanelen zijn reeds ventilatieopeningen voorzien in de nok en bij de goot. Dit houdt in dat
luchtverversing, ontvochtiging en isolatie moet worden gereguleerd met schermdoeken en/of
luchtbehandelingskasten. Met een enkel of dubbel transparant schermdoek functioneert de ruimte
onder het dek als tussenklimaat dat kan worden gebruikt voor het verversen en ontvochtigen van uw
teeltruimte. Een dubbel scherm heeft het voordeel van isolatie en voorkomt kouval. Om het
microklimaat verder te perfectioneren kunnen luchtbehandelingskasten worden geplaatst die de
koude en veelal droge lucht boven het scherm vermengen met de warme vochtige lucht in de
teeltruimte. Op deze wijze krijgt u een goede luchtcirculatie met de juiste luchtvochtigheid voor een
optimaal teeltklimaat.
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2.

De Zonnepanelen

Het Sunpark systeem is gemaakt voor standaard zonnepanelen. Omdat de zonnepanelen direct
functioneren als dakbedekking kijkt u vanuit de binnenzijde van de overkapping tegen de achterzijde
van het zonnepaneel.

Ons assortiment
Standaard voert Robisol 4 zonnepanelen:
- Het DM450M6 zonnepaneel heeft een witte backsheet en laat voldoende licht door om zicht
te behouden onder de overkapping;
- Het DM320G1 zonnepaneel heeft een glazen backsheet en laat voldoende licht door om een
buitenbeleving te behouden onder de overkapping;
- Het DM380G1 zonnepaneel heeft een glazen backsheet met 1 cm ruimte tussen de cellen
zodat een fijn lichtspel ontstaat onder de overkapping. Dit is een ideaal paneel voor een
gebruiksruimte waar mensen komen. Het paneel geeft voldoende schaduw om de
temperatuur laag te houden, en heeft voldoende lichtdoorlaat om de overkapping een
exclusieve uitstraling te geven;
- Het DM195G1 zonnepaneel heeft een glazen backsheet met 7 cm ruimte tussen de cellen
zodat ongeveer 50% van het buitenlicht wordt doorgelaten. Dit is een ideaal paneel voor
teeltruimtes. De cellen zijn evenredig over het paneel verdeeld en samen met het licht diffuse
glas wordt het licht evenredig over de binnenruimte gedistribueerd. Zo worden de gewassen
gedurende de dag zowel direct als indirect belicht.

Zonnepanelen voor de Sunpark Overkapping
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Zonnepaneel DM450M6
Het zonnepaneel DM450M6 is uitermate geschikt voor een
betrouwbare en koste efficiënte energieproductie. Het paneel
heeft een afmeting van 2115x1052x40mm en een vermogen van
450Wp. De half-cut cel technologie zorgt voor een efficiency van
meer dan 20%. In de combinatie met het Sunpark systeem
bereikt u met dit zonnepaneel u een optimaal rendement per
vierkante meter.
De combinatie & specificaties
Type dek:
Type PV paneel:
Afmeting PV paneel:
Kapmaat:
Ontwerp per kap:
Hellingshoek dek:
Werkbreedte zonnepaneel:

V-Vorm
DM450M6-72HSW
2115x1052x40 mm
4.000 mm
2 panelen portrait
van goot naar nok
24º
1.060 mm

In de bijlage van dit document vindt u de productsheet van dit
zonnepaneel zodat u uw installatie hierop kunt afstemmen. Voor
de toepassing in combinatie met de Sunpark overkapping is het
relevant dat het DM450M6 paneel geschikt is voor zadeldaken met een kapmaat van 4 meter. Dit
betekent dat de hart-op-hart afstand tussen de goten 4 meter is. Daarnaast is het belangrijk om er
rekening mee te houden dat het een relatief standaard projectpaneel betreft. Vanwege de half-cut cel
technologie zitten de aansluitkastjes en kabels halverwege het zonnepaneel. In het ontwerp van de
overkapping is het aan te raden om halverwege de roede een kabelgoot te plaatsen.
Met het DM450M6 Zonnepaneel ligt de lichttransmissie op ongeveer 1%. Het paneel zorgt voor een
goede koeling en schaduwwerking onder de overkapping. Het resterend zonlicht onder de overkapping
is voldoende om overdag voldoende zicht te behouden en om een harde schaduw te voorkomen.
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Zonnepaneel DM320G1
Het zonnepaneel DM320G1 is eveneens een relatief standaard
zonnepaneel. Het paneel dat Robisol voert heeft een glazen
backsheet en heeft een afmeting van 1678x1002x40. Dit
zonnepaneel is geschikt voor de bouw van zadeldaken met een
kapmaat van 3,2 meter. In dit formaat zonnepanelen heeft u
veel keuzevrijheid. Ook een zonnepaneel met witte backsheet of
andersoortige cellen kan in het Sunpark systeem worden
toegepast. Bij het DM320G1 paneel is gekozen voor
monokristallijne PERC cellen. De kabels zitten aan de bovenkant
van het paneel. We raden aan om aan de bovenzijde van de
roede tweezijdig een kabelgoot te plaatsen. Op het eerste
gezicht lijkt het paneel vrij dicht, maar met de volledig
transparante glazen backsheet heeft u nog een fijne natuurlijke
lichtinval onder de overkapping.
De combinatie & specificaties
Type dek:
Type PV paneel:
Afmeting PV paneel:
Kapmaat:
Ontwerp per kap:
Hellingshoek dek:
Werkbreedte zonnepaneel:

V-Vorm
DM320G1-G60BT
1678x1002x40 mm
3.200 mm
2 panelen portrait van goot naar nok
25º
1.010 mm

De productsheet van dit zonnepaneel vindt u eveneens in de bijlage van dit document. Het DM320G1
zonnepaneel heeft een goed vermogen van 320Wp en is uw keuze als u kiest voor een goede
betaalbaarheid met een luxueuze uitstraling.
Met het DM320G1 Zonnepaneel ligt de lichttransmissie op ongeveer 6%. Het paneel is volledig beunt
met zonnecellen, maar via de glazen backsheet is de lichttransmissie hoger dan met een witte
backsheet. Zo krijgt u een goede koeling en schaduwwerking met een prettige lichtdoorlaat om de
overkapping als gebruiksruimte te benutten.
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Zonnepaneel DM380G1
Het zonnepaneel DM380G1 is speciaal voor het Sunpark systeem
ontwikkeld. Daarbij is een goede balans tussen prijs en esthetiek
gevonden door standaard glas en frame afmetingen te
combineren met een cel indeling die net wat mooier is en net
wat meer licht doorlaat. Zo bouwt u met het DM380G1 paneel
een overkappingen die een echt buitengevoel geeft zonder dat
het in de zomermaanden te warm wordt. Doordat het zonneglas
een licht diffuus is, heeft u onder de overkapping geen last van
schaduwwerking. Omdat het licht van alle kanten komt en
minder fel is, heeft u onder een overkapping met het DM380G1
paneel vaak beter zicht dan buiten de overkapping.
De combinatie & specificaties
Type dek:
Type PV paneel:
Afmeting PV paneel:
Kapmaat:
Ontwerp per kap:
Hellingshoek dek:
Werkbreedte zonnepaneel:

V-Vorm
DM380G1-72HSW
2115x1052x40 mm
4.000 mm
2 panelen portrait
van goot naar nok
24º
1.060 mm

Ook van het DM380G1 paneel vindt u de productsheet bijgevoegd. Het paneel is geschikt voor
zadeldaken met een kapmaat van 4 meter. Fijn is dat de kabels van dit paneel zijn afgestemd op de
toepassing in het Sunpark Systeem. De aansluitkastjes zitten in de nok en lopen mee in de nokrichting
met korte kabels die precies passend zijn om het naastgelegen paneel aan te sluiten. Zo heeft u geen
lossen kabels en in de basis geen kabelgoten nodig. Het DM380G1 paneel is perfect voor de meer
exclusieve toepassingen van het Sunpark systeem.
Met het DM380G1 Zonnepaneel ligt de lichttransmissie op ongeveer 18%. Het paneel biedt extra
ruimte voor lichtdoorlaat tussen de cellen. Hierdoor ontstaat een fraai lichtspel onder de overkapping
terwijl tegelijkertijd voldoende licht wordt gefilterd om de temperatuur laag te houden.
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Zonnepaneel DM195G1
Het DM195G1 zonnepaneel is gemaakt voor een 3,2 meter kap
en sterk gericht op toepassingen in de kassenbouw. Met veel
lichtdoorlaat en een mooie distributie van het zonlicht over het
gewas is dit paneel geschikt voor de kweek van perkgoed en
andere gewassen. Net als bij het DM380G1 paneel is gekozen
voor standaard glas met standaard frame afmetingen. En ook de
korte kabels met meelopende aansluitkastjes zijn in het
DM195G1 paneel voorzien. De kabels wordt netjes in de nok
weggehangen en er is geen verdere lichtonderschepping met
kabelgoten benodigd.
De combinatie & specificaties
Type dek:
Type PV paneel:
Afmeting PV paneel:
Kapmaat:
Ontwerp per kap:
Hellingshoek dek:
Werkbreedte zonnepaneel:

V-Vorm
DM195G1-G36ST
1678x1002x40 mm
3.200 mm
2 panelen portrait
van goot naar nok
25º
1.010 mm

Uiteraard kan het DM195G1 ook in gebruiksruimtes worden toegepast of bijvoorbeeld op de
buitenafdeling van een tuincentrum. Gewassen die normaliter in de buitenlucht worden gekweekt
kunnen onder dit zonnepaneel goed renderen. Het verlies aan direct zonlicht wordt namelijk
gecompenseerd door de diffusiteit van het glas waardoor het licht veel beter over de bladeren wordt
verdeeld. Ideaal voor zachtfruit dat dankzij de overkapping goed tegen regen en hagel wordt
beschermd.
Bij het DM195G1 Zonnepaneel is 46% van het paneel bedekt met cellen. In sommige vergelijken wordt
gesteld dat de lichtdoorlaat dan 54% is, maar het frame en de daadwerkelijke lichttransmissie van het
glas, is de lichtdoorlaat ongeveer 40%. Dit is uiteraard een stuk lager dan tuinbouwglas, maar kan bij
veel gewassen toch een zeer goede productie opleveren. Voor gebruiksruimtes is de lichtdoorlaat
relatief hoog. In kleinere open overkapping kan dat mooi zijn, maar bij gesloten overkappingen is het
verstandig om bijvoorbeeld schermdoeken te plaatsen zodat de temperatuur in de zomer niet te hoog
oploopt.
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3.

De Omvormers

Bij grotere overkappingen moet rekening worden gehouden met grote aansluiten, waarbij vaak ook
trafo’s worden geïnstalleerd. Mogelijkerwijs komt u in aanmerking voor SDE subsidies of andere
stimuleringsfondsen. Niet alleen het type omvormer, maar ook het kabelmanagement is cruciaal om
kabelverliezen en kosten beheersbaar te houden.
In overkappingen tot 2.000 zonnepanelen gaat de voorkeur over het algemeen uit naar omvormers
met meerdere MPP trackers die zorgen voor een optimaal rendement per string. In dat geval worden
de zonnepanelen in groepen verdeeld en in serie op elkaar aangesloten. Zo worden zonnepanelen met
individuele kabels naar de omvormers gebracht en vanuit de omvormer geoptimaliseerd.
In overkappingen met meer dan 2.000 zonnepanelen nemen de afstanden toe en wordt het steeds
belangrijker om de kabelverliezen te beperken. Een veel toegepaste oplossing is het gebruik van een
DC Rail of Kabel waar meerdere strings met zonnepanelen op worden samengevoegd. Zo ontstaan
stroomkringen die goed op industriële omvormers kunnen worden aangesloten. Door de stroom met
een klein aantal dikke kabels te transporteren blijft het kabelmanagement in de overkapping
beheersbaar en worden de kabelverliezen geminimaliseerd. Indien een deel van de overkapping te
maken krijgt met schaduw kan het verstandig zijn om secties van de overkapping met eigen
omvormersystemen te optimaliseren.

Robisol maakt graag samen met u en uw netbeheerder een passende oplossing om uw duurzame
energie goed en veilig te distribueren.

Robisol®

Jan van der Heydenstraat 20, 2665 JA Bleiswijk
T +31 (0)10 2235953 info@Robisol.com www.Robisol.com

Rabobank Z-H Midden IBAN: NL96 RABO 0315 1567 59
Kamer van Koophandel Den Haag Nummer: 632 199 80

4.

Technische details

In de komende pagina’s vindt u een doorsnedetekening van het Sunpark Systeem waarbij we de
nadruk leggen op de wijze waarop de zonnepanelen worden geventileerd. De koeling van uw
zonnepanelen is belangrijk voor een optimaal rendement en een lange levensduur. Daarbij wordt ook
de hitte ontwikkeling onder de overkapping beperkt.
Tevens vindt u bijgevoegd de productsheets van de zonnepanelen die wij voeren. Het DM380G1
paneel is in de database van Bureau CRG terug te vinden onder de naam Robisol. Het DM320G1 en
DM450M6 paneel kunt u terugvinden onder de naam DMEGC Solar. Ook het DM195G1 paneel wordt
binnenkort onder de naam Robisol toegevoegd aan de database van Bureau CRG. Dit houdt in dat alle
certificaten van de zonnepanelen zijn gecontroleerd en voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van
BCRG. Vanuit de database zijn de zonnepanelen beschikbaar voor energieberekeningen. Uiteraard is
ook Robisol graag bereid om een PV Sol berekening voor u te maken zodat u goed inzicht heeft in het
verwachtte rendement op uw installatie.

Belangrijke voordelen van het Sunpark Systeem zijn:
-

-

-

-

Dat het beschikbaar grondoppervlak
maximaal wordt benut voor
energieproductie:
o Iedere 1,6 m2 een standaard paneel
o Of iedere 2 m2 een projectpaneel
Dat de constructie efficiënt is in zijn
materiaalverbruik:
o Volledig gekoppeld systeem
o Lichtere fundatie
o Zelfdragende kap
Dat de montage efficiënt en veilig wordt
uitgevoerd:
o Kassenbouw methodieken
o Werkplatforms
Dat u waarde toevoegt aan de grond die u
beschikbaar stelt:
o Veel vrij ruimte
o Hoge waterdichtheid
o Natuurlijke lichtinval

Met het Sunpark Systeem combineren we duurzame energie met een nuttige gebruiksfunctie. Zo
maken we goed gebruik van onze ruimte en maken we goed gebruik van de kansen en mogelijkheden
die de energietransitie ons biedt.

Robisol®

Jan van der Heydenstraat 20, 2665 JA Bleiswijk
T +31 (0)10 2235953 info@Robisol.com www.Robisol.com

Rabobank Z-H Midden IBAN: NL96 RABO 0315 1567 59
Kamer van Koophandel Den Haag Nummer: 632 199 80
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DM450M 6 - 7 2 H S W

4 4 0 | 4 4 5 | 4 5 0 Wp

halve monokristallijne cellen, witte backsheet, geanodiseerd zilverkleurig aluminium frame

M O N O P E R C T E C H N O LO G I E

DMH SWS721191AA00001

Hoge efficiëntie

PRIJS/KWALITEIT
Geïntegreerde productielijnen zorgen
voor een prima prijs/kwaliteit verhouding

POSITIEVE OUTPUT TOLERANTIE
Plustolerantie van 0 - 3 %

P R E S TAT I E
Buitengewoon goede prestatie bij
diffuus licht en bewolking
ISO

KWALITEIT
Geproduceerd onder internationaal
geaccepteerde kwaliteitsnormen en
milieu-eisen

H A LV E C E L T E C H N O L O G I E
Reduceert opbrengstverlies

PID VRIJ
Volgens IEC TS 62804-1 normering

EL TEST
Twee maal 100% EL test tijdens het
productie proces

100%

DMEGC Solar’s lineaire garantie
standaard zonnepaneel garantie

90%

GARANTIE
• 25 jaar gegarandeerde output van 80,2%
• 12 jaar fabrieksgarantie
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Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
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Electrische specificaties
Paneel

Pm (W)

Tolerantie

Imp (A)

Vmp (V)

Isc (A)

Voc (V)

Efficiëntie

DM440M6-72HSW

440

0-3%

10.84

40.60

11.26

49.97

19.78 %

DM445M6-72HSW

445

0-3%

10.92

40.77

11.35

50.12

20.00 %

DM450M6-72HSW

450

0-3%

11.01

40.91

11.43

50.27

20.22 %

Stroomsterkte-spanning | Kracht-spanning curves

cel arrangement

6 x 24

paneel opbouw

glas / EVA / cellen / EVA / backsheet

glasdikte

3.2 mm

glas klassificatie

klasse A van IEC 61730

junction box norm

IP67 / IP68

bekabeling

1300 mm / 4 mm 2

connector type

MC4 / MC4 compatible

brandklasse

C

Pm = 450 W

1000 W/m2
10

425

800 W/m2

8

340

600 W/m2

6

255

4

170

2

85
0

5

10

15

20

maximale sneeuwbelasting

5400 Pa

maximale windbelasting

2400 Pa

maximale systeem spanning

1000 / 1500V DC (IEC)

maximale zekering

20 A

diodes

3

35

40

45

50

16 x
drainage-gat

200 mm

-40 ˚C tot +85 ˚C

30

1052 mm
1002 mm

Diverse specificaties
gebruikstemperatuur

25

Spanning (V)

257 mm

DMPD9B166-223 (½)
Stroomsterkte (A)

cel type

Verrmogen (W)

Mechanische data

2115 mm

2 x aardeaansluitpunt

Temperatuurcoëfficiënten
nomimale gebruikstemperatuur

42 ˚C ± 3 ˚C (NMOT)

temperatuurcoëfficiënt Isc

+ 0.038 % / ˚C

temperatuurcoëfficiënt Voc

– 0.270 % / ˚C

temperatuurcoëfficiënt Pmax

– 0.365 % / ˚C

8x
bevestigings-gat
14 x 9 mm

Verpakking
gewicht

24.5 kg

afmetingen pallet (mm)

2165 x 1130 x 1190

type container

40’ HQ

stuks per pallet

27

pallets per container

22

panelen per container

594

bruto gewicht per pallet

705 kg

bruto gewicht per container

15510 kg

Temperatuursafhankelijkheid van Isc, Voc, Pmax
140
120

80

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
Hengdian Industrial Zone, Dongyang City
Zhejiang Province, China 322118

Tel.: 0086 579 8658 8825
Fax: 0086 579 8655 4845
Mail: solar@dmegc.com.cn

Voc
Pmax

60
40
20
-50

De definitieve maten en gewichten van panelen en verpakking en de garantievoorwaarden
zullen definitief worden vastgesteld bij het plaatsen van een order.
Aan de informatie van deze datasheet kan geen rechten worden ontleend.

Isc

100

-20
0
25 50
75
Cel temperatuur
(˚C) (˚C)
Temperature
du module

100

NL2004

2115 x 1052 x 40

Isc, Voc,
Pmax
(%) genormaliseerd
Isc, Voc,
Pmax
(%)

afmetingen paneel (mm)

PERC MONO CRYSTALLINE
DOUBLE GLASS MODULE
DM325G1-G60BT
310 / 315 / 320 / 325

Voltage resistance

PID Free
Excellent PID resistance according to
IEC TS 62804-1

97%

1year
97% or more

30 years
82.5% or more

82.5%

All modules are manufactured using
TQC & SPC quality control systems
Advanced cell sorting to avoid electric
mismatch
100% EL Test-before lamination &
prior to shipment
Comprehensive Safety and Reliability
tests are performed

Our IP68 rated junction box
improves module performance
and stability
High-performance connectors
provide low resistance
interconnection to ensure the full
utilization of module output power

15 Years Manufacturers Warranty

Durable, high-quality

Linear Power Output Warranty,
no less than 82.5% at year 30th

1

5

10

15

20

25

30

Rigid construction: 5400Pa & 2400Pa
rated assembly

DM310G1-G60BT

310

0/+3%

9.34

33.22

9.74

40.90

18.44%

DM315G1-G60BT

315

0/+3%

9.44

33.40

9.84

41.06

18.73%

DM320G1-G60BT

320

0/+3%

9.54

33.57

9.95

41.23

19.03%

DM325G1-G60BT

325

0/+3%

9.64

33.75

10.05

41.40

19.33%

159[6.3]

1002[39.5]
952[37.5]
Drainage holes
Barcode

250 [9.8]

DMPD5B159-223
60(6x10)
Glass/EVA or POE/Glass

Label

Positive(+)

Negative(-)

1678[66.1]

2.0mm/2.0mm(front/back)
Class A at IEC 61730
IP67/IP68

Grounding mark
Grounding holes

1000mm/4mm²

14X9
Mounting holes
8 places

MC4/MC4 Сompatible
Class A

-40°C to +85°C
Snow 5400Pa/Wind 2400Pa

Current-Voltage&Power-Voltage Curve(325W)

3

Current(A)

Number of Diodes

P(W)
1000W/m2

10

1678x1002x40mm

8

800W/m2

6

600W/m2

350
280
210

4

140

2

70

0

21.7kg

Pm=325W

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Power(V)

1000V/1500V DC(IEC)
20A

I (A)
I

U(V)

Voltage(V)

1730x1130x1140mm
40' HQ

Temperature Dependence of Isc,Voc,Pmax(°C)

27
26
630kg
16380kg

Nominal Module Operating Temperature (NMOT)
Temperature Coefﬁcient of Isc
Temperature Coefﬁcient of Voc
Temperature Coefﬁcient of Pmax

42°C±3°C
+0.038%/°C
-0.270%/°C
-0.365%/°C

120
Isc

100

Voc

80

Pmax

60
40
20

-50

-25

0

25

50

75

100

Cell Temperature(°C)

Ver:20200509B

702

Normalized Isc, Voc, Pmax(%)

140

DMGXBI601181AA00001

PERC MONO CRYSTALLINE
DOUBLE GLASS MODULE
DM390G1-G72ST
375 / 380 / 385 / 390

Voltage resistance

PID Free
Excellent PID resistance according to
IEC TS 62804-1

www.dmegc.solar

All modules are manufactured using
TQC & SPC quality control systems
Advanced cell sorting to avoid electric
mismatch
100% EL Test-before lamination &
prior to shipment
Comprehensive Safety and Reliability
tests are performed

Excellent Electrical Performance

Our IP68 rated junction box
improves module performance
and stability
High-performance connectors
provide low resistance
interconnection to ensure the full
utilization of module output power

Maximum Power Voltage(Vmp)
Short Circuit Current(Isc)

39.88V
9.95A
9.54A

39.69V
9.87A
9.46A

Maximum Power Current(Imp)

40.07V
10.03A
9.62A

40.26V
10.11A
9.70A

DM375G1-G72ST

375

0/+3%

9.41

39.88

9.82

49.14

16.85%

DM380G1-G72ST

380

0/+3%

9.49

40.07

9.90

49.31

17.09%

DM385G1-G72ST

385

0/+3%

9.57

40.26

9.98

49.48

17.30%

DM390G1-G72ST

390

0/+3%

9.65

40.46

10.06

49.65

17.53%

200(7.9) 257.5(10.1)

1052(41.4)
1002(39.4)

P type Mono-crystalline
72(6x12)

Label

Barcode
Positive(+)
Drainage hole

Negative(-)

14*9
mounting hole
8 places

Glass/EVA or POE/Glass
2.0mm/2.0mm(front/back)
2115(83.3)

Class A at IEC 61730
IP67/IP68

Grounding mark
Grounding hole

(+)153mm (-)82mm/4mm²
MC4 Сompatible
A

-40°C to +85°C
Snow 5400Pa/Wind 2400Pa
1000V/1500V

Current-Voltage&Power-Voltage Curve(390W)

20A

I (A)

3

P(W)
1000W/m2

10

800W/m2

8

28.9kg
2165x1130x1190mm

160

2

80

0

5

15

20

25

30

35

40

45

50

U(V)

Temperature Dependence of Isc,Voc,Pmax(°C)
140

825kg
16500kg

42°C±3°C
+0.038%/°C

120
Isc

100

Voc

80

Pmax

60
40
20

-0.270%/°C
-0.365%/°C

www.chinadmegc.com

-50

-25

0

25

50

75

100

Cell Temperature(°C)

www.dmegc.solar

Ver:20210306B

540

Normalized Isc, Voc, Pmax(%)

20

Temperature Coefﬁcient of Voc
Temperature Coefﬁcient of Pmax

10

Voltage(V)

27

Temperature Coefﬁcient of Isc

240

4

40' HQ

Nominal Module Operating Temperature (NMOT)

320

600W/m2

6

2115x1052x40mm

400

Pm=390W

PERC MONO CRYSTALLINE
DOUBLE GLASS MODULE
DM195G1-G36ST
180 / 185 / 190 / 195

Voltage resistance

PID Free
Excellent PID resistance according to
IEC TS 62804-1

All modules are manufactured using
TQC & SPC quality control systems
Advanced cell sorting to avoid electric
mismatch
100% EL Test-before lamination &
prior to shipment
Comprehensive Safety and Reliability
tests are performed

Excellent Electrical Performance

Our IP68 rated junction box
improves module performance
and stability
High-performance connectors
provide low resistance
interconnection to ensure the full
utilization of module output power

DM185G1-G36ST

180

0/+3%

9.16

19.69

9.58

24.24

10.71%

DM185G1-G36ST

185

0/+3%

9.38

19.87

9.74

24.43

11.00%

DM190G1-G36ST

190

0/+3%

9.49

20.05

9.90

24.62

11.30%

DM195G1-G36ST

195

0/+3%

9.65

20.23

10.06

24.81

11.60%
1002
952

159

P type Mono-crystalline

Negative(-)

Positive(+)

Drainage hole

Barcode

250

36(4x9)

Label

Glass/EVA or POE/Glass
2.0mm/2.0mm(front/back)
Class II

Grounding mark

1678
860

PV module classiﬁcation

Grounding hole

IP67/IP68
(+)155mm(-)290mm/4mm²

14*9
mounting hole
8 places

MC4/MC4 Сompatible
Class С

-40°C to +85°C

Current-Voltage&Power-Voltage Curve(195W)

Number of Diodes

Pm=195W

200

2

160
120
80

Power(W)

1000V/1500V DC(IEC)
20A

40

1678x1002x40mm
21.7kg
1730x1130x1140mm
40' HQ

Temperature Dependence of Isc,Voc,Pmax(°C)

27
26
630kg
16380kg

Nominal Module Operating Temperature (NMOT)
Temperature Coefﬁcient of Isc
Temperature Coefﬁcient of Voc
Temperature Coefﬁcient of Pmax

42°C±3°C
+0.038%/°C
-0.270%/°C
-0.365%/°C

120
Isc

100

Voc

80

Pmax

60
40
20

-50

-25

0

25

50

75

100

Cell Temperature(°C)

www.dmegc.solar

Ver:20210429B

702

Normalized Isc, Voc, Pmax(%)
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5. Aanvraagformulier
Indien onze uitleg uw interesse heeft gewekt, zouden we het zeer op prijs stellen als we uw gegevens
en projectafmetingen mogen ontvangen, zodat we een fraaie Sunpark overkapping voor u kunnen
ontwerpen.
Naam
Evt. Bedrijfsnaam
Straat
Postcode & Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Projectnaam
Straat
Postcode & Plaats
Gewenste uitvoeringsdatum
Evt contactpersoon /
aanvullende gegevens

Evt. gewenste kWh opbrengst
In dat geval Orientatie dakvlak
Hellingshoek dak

Robisol®

Jan van der Heydenstraat 20, 2665 JA Bleiswijk
T +31 (0)10 2235953 info@Robisol.com www.Robisol.com

Rabobank Z-H Midden IBAN: NL96 RABO 0315 1567 59
Kamer van Koophandel Den Haag Nummer: 632 199 80

6. Prijzen & Condities
Desgewenst kunt in onderstaande verkoopprijsberekening alvast een inschatting maken van de
projectprijs die we u kunnen aanbieden.

Sunpark Systeem (per overkapping)
PV 450Wp Projectpaneel
PV 380Wp Semi transparant
PV 330Wp Projectpaneel
PV 190Wp Hoge lichtdoorlaat

Aantal

Prijs

5000
155
160
30
130

Omvormer
Per PV paneel

1000
30

Montage deksysteem
Montage dek per PV paneel

3000
25

Transportkosten per PV paneel
Verticaal transport per PV paneel
Omvormer ophangvoorziening + AC
werkschakelaar
Onderbouw, fundatie en APD goten
Trafo of aansluiten op trafo
Uurloon evt. extra werkzaamheden
Reisuur indien wachtgeld / extra werk

Totaal

5
5
1200
projectprijs
projectprijs
45
25
Netto totaalprijs excl BTW
BTW (21%)
Netto totaalprijs incl BTW

Indien u een bestelling wilt plaatsen, vragen wij u vriendelijk om rekening te houden met de volgende
condities.
Basisprijzen zijn gebaseerd op:
- Deksysteem met zonnepanelen.
- De onderbouw en fundatie moeten we project specifiek ontwerpen.
- Voor het aansluiten geven we de indicatieprijs tot en met de omvormer.
- Bij een eventuele opdracht gaan we er vanuit dat de vergunningen zijn afgegeven.
- Bij een eventueel project gaan we er vanuit dat de bouwlocatie vrij bereikbaar is en dat de
bouwgrond vrij is van obstakels en voldoende vlak is geëgaliseerd.

Robisol®

Jan van der Heydenstraat 20, 2665 JA Bleiswijk
T +31 (0)10 2235953 info@Robisol.com www.Robisol.com

Rabobank Z-H Midden IBAN: NL96 RABO 0315 1567 59
Kamer van Koophandel Den Haag Nummer: 632 199 80

Bij een eventueel overeengekomen prijsstelling gelden de volgende condities

Prijzen:
Levertermijn:
Geldigheid offerte:
Betalingscondities:
Voorwaarden:
Vertegenwoordiging:

Netto, excl. BTW
Ongeveer 2 tot 4 maanden ná ondertekening offerte, accordering
technische specificaties en vooruitbetaling.
Tot 2 maanden na ontvangst
50% vooruitbetaling, 50% uiterlijk 14 dagen na levering.
Op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn de Algemene
Verkoopvoorwaarden van Robisol van toepassing. Anders luidende
voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
Indien Robisol goederen en/of diensten inkoopt bij derden ten
behoeve van haar klanten, dan worden deze overeenkomsten met
derden telkens door Robisol gesloten op eigen naam maar voor
rekening en risico en daarmee als middellijk vertegenwoordiger, van
haar klanten.

Wij vertrouwen dat dit een helder en transparant beeld geeft van de prijzen en condities die we
hanteren. Dit met de intentie om een prettige samenwerking tegemoet te zien.
Met vriendelijke groet,

Sven Meijerink
Robisol

Bijlage: Kopie Algemene Verkoopvoorwaarden

Voor akkoord,

klant

____________________

Algemene Verkoopvoorwaarden Robisol B.V.
Artikel 1 Algemene bepalingen en definities
1.1 Onder Voorwaarden wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden van Robisol BV.
1.2 Onder Wederpartij wordt verstaan iedere partij met wie Robisol BV een rechtsbetrekking aangaat.
1.3 Onder Overeenkomst wordt verstaan de rechtsbetrekking die Robisol BV met de Wederpartij aangaat tot levering van roerende zaken en/of het verrichten van diensten.
1.4 Onder Meerwerk wordt verstaan alle door de Wederpartij verlangde werkzaamheden, waaronder mede begrepen wijziging van de overeengekomen werkzaamheden, die niet in de Overeenkomst zijn
opgenomen.
1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Robisol BV en Overeenkomsten. Deze Voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige
Overeenkomst zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten Overeenkomsten, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten Overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de
Voorwaarden is verwezen, zulks tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.6 Van de Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts indien zij bij schriftelijke overeenkomst, ondertekend door daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordigers van partijen zijn
overeengekomen. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding of de Overeenkomst waarvoor deze zijn gemaakt.
1.7 Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan.
1.8 Toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Robisol BV deze schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Elk aanbod, waaronder begrepen die welke zijn opgenomen in door Robisol BV uitgegeven brochures en prijslijsten, is vrijblijvend en wordt eerst bindend voor Robisol BV op het moment dat de bestelling
schriftelijk is bevestigd door een daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordiger van Robisol BV of doordat door Robisol BV zonder voorbehoud op voor de Wederpartij onmiskenbare wijze
uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst.
2.2 Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, proeven (sampels), afmetingen en kleuren die onderdeel vormen van een aanbod van Robisol BV binden haar niet, tenzij de juistheid daarvan schriftelijk door Robisol
BV is gegarandeerd.
2.3 Elk aanbod is, voorzover voor handen, gebaseerd op de door de Wederpartijverstrekte tekeningen en gegevens.
2.4 Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding 30 kalenderdagen. Een aanbieding kan door Robisol BV worden verlengd
door een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij..
Artikel 3 Prijzen
3.1 De in een aanbod genoemde prijzen hebben slechts betrekking op die werkzaamheden en/of leveringen welke uitdrukkelijk in het aanbod worden omschreven.
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en gelden "af fabriek" (ex works), conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief BTW,
eventueel verschuldigde omzetbelasting, kosten van transport en levering, verpakking, assurantie, heffingen en belastingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Wijzigingen in kostprijsfactoren waaronder, doch uitdrukkelijk niet gelimiteerd tot arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, transportkosten die betrekking hebben op de overeengekomen
prestatie en die zich na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, geven Robisol BV het recht deze door te berekenen aan de Wederpartij. Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan 20% van
de overeengekomen prijs exclusief BTW bedraagt, zal de Wederpartij gerechtigd zijn de Overeenkomst (tussentijds) door opzegging te beëindigen, mits hij zulks onverwijld na kennisneming aan ROBISOL
schriftelijk mededeelt. De Wederpartij heeft in geval van beëindiging geen recht op schadevergoeding.
Artikel 4 Intellectueel eigendom
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door Robisol BV aan de Wederpartij ter beschikking gestelde documenten (zoals, maar niet beperkt tot: ontwerpen, toelichtingen,
technische omschrijvingen, statische berekeningen en constructietekeningen) en modellen blijven bij Robisol BV berusten. Deze documenten mogen niet door de Wederpartij aan derden ter inzage worden
gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robisol BV . De Wederpartij verkrijgt na levering door Robisol BV slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de door
ROBISOL in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde documenten en modellen in het kader van de gebruikelijke exploitatie van diens onderneming.
Artikel 5 Adviezen, ontwerpen en materialen
5.1 De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Robisol BV krijgt voorzover deze buiten de Overeenkomst zijn verstrek.
5.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
5.3 De Wederpartij vrijwaart Robisol BV voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de Wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen,
monsters, modellen en dergelijke.
Artikel 6 Levering en risico-overgang
6.1 Levering vindt plaats "af fabriek" (ex works), conform Incoterms 2010, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico gaat over op de Wederpartij op het moment dat Robisol BV het product feitelijk
ter beschikking stelt aan de Wederpartij.
6.2 Indien de Wederpartij in verzuim blijft met de afname van het product zal Robisol BV gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de Wederpartij in rekening te brengen en draagt de
Wederpartij het risico van de opslag, onverminderd het recht van Robisol BV om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.
6.3 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de Wederpartij en Robisol BV overeenkomen dat Robisol BV voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval
op de Wederpartij. De Wederpartij dient zich tegen deze risico's te verzekeren.
6.4 Schriftelijk overeengekomen afleveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat Robisol BV de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, doch niet voordat ROBISOL van de Wederpartij de voor de
uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, documenten en voorwerpen heeft ontvangen en hiervan kennis heeft kunnen nemen.
6.5 De afleveringstermijn/opleverdatum is vastgesteld in de verwachting, dat de voorzienbare omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst dezelfde blijven tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden en de nodige materialen van derden tijdig worden afgeleverd aan Robisol BV.
6.6 Vertraging als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of door niet tijdige aflevering van materialen door de Wederpartij of derden (waaronder ook verstaan dienen te worden: leveranciers van Robisol
BV en ongeacht de oorzaak daarvan), betekent dat de aflevertijden worden verlengd met de periode van de vertraging.
6.7 Robisol BV is verplicht zich zoveel mogelijk aan de afleveringstermijn te houden, maar is, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat een afleveringstermijn fataal is en onverminderd het bepaalde in art. 8,
niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding of boete hoegenaamd ook, tot
het weigeren af te nemen van de zaken en/of diensten, of tot geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Wel heeft de Wederpartij het recht om na het verstrijken van de afleveringstermijn
Robisol BV schriftelijk te sommeren alsnog binnen 30 werkdagen af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van een verlenging
van de afleveringstermijn wordt de afleveringstermijn eerst geacht te zijn verstreken na verloop van de verlengde afleveringstermijn.
6.8 Robisol BV is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Robisol BV gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Wederpartij
te factureren en daarvoor een betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de Wederpartij niet wordt betaald, is Robisol BV niet tot levering van de volgende deelzending verplicht. Robisol BV
is gerechtigd een keuze te maken de Overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder enige ingebrekestelling van de Wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten,
waaronder haar recht op schadevergoeding.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Robisol BV blijft eigenaar van alle aan de Wederpartij geleverde zaken totdat alle vorderingen die Robisol BV op de Wederpartij heeft uit welke hoofde dan ook, zullen zijn voldaan, rente en kosten
daaronder medebegrepen.
7.2 Zolang de eigendom niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het overigens bepaalde in dit artikel.
7.3 De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Robisol BV af te zonderen en te bewaren en tegen de
gebruikelijke risico's te verzekeren.
7.4 Het is de Wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op
krediet is de Wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
7.5 Robisol BV zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaak onder eigendomsvoorbehoud. De Wederpartij zal Robisol BV alle medewerking verlenen teneinde het in dit artikel
opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
Artikel 8 Reclamaties
8.1. Reclamatie bij zichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden bij aflevering onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en). Indien gebreken pas later aan het licht komen,
dienen deze schriftelijk te worden gemeld binnen 7 (zegge: zeven) dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
8.2 Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt de Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Robisol BV in behandeling genomen.
8.3 Ten aanzien van de afmetingen en gewichten en/of kwaliteit en deugdelijkheid van alle materialen, behoudt Robisol BV zich steeds de gebruikelijke afwijkingen voor, zoals die gangbaar zijn bij de
fabrikanten die met de vervaardiging van deze materialen zijn belast.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Ingeval Robisol BV toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of jegens de Wederpartij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is Robisol BV behoudens
haar verplichtingen uit hoofde van artikel 10 (Garantie), jegens de Wederpartij voor door deze in verband daarmee geleden schade slechts aansprakelijk indien de Wederpartij bewijst dat deze schade is te
wijten aan opzet of grove schuld van Robisol BV .
9.2 Indien aansprakelijkheid van Robisol BV onder artikel 9 lid 1 moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van ROBISOL beperkt tot het bedrag van de koopsom dan wel het factuurbedrag ter zake
van geleverde diensten excl. btw, met dien verstande evenwel dat aansprakelijkheid van Robisol BV voor indirecte en gevolgschade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, stagnatieschade,
immateriële schade, gemiste kansen, (groei)schade aan gewassen, aantasting van de goede naam en gederfde omzet, is uitgesloten.
9.3 Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van Robisol BV in elk geval nimmer het bedrag van € 250.000,= (zegge: tweehonderdvijftig duizend euro) per schadetoebrengende
gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Per jaar is de aansprakelijkheid van Robisol BV beperkt tot een bedrag van € 500.000,= (zegge:
vijfhonderd duizend euro).
9.4 De in artikel 9.2 en 9.3 genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten.
9.5 Robisol BV is voorts nimmer aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Wederpartij verstrekte gegevens.
9.6 Indien Robisol BV , zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard dan ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de Wederpartij.
9.7 De Wederpartij is gehouden Robisol BV te vrijwaren ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Robisol BV in de verhouding met de
Wederpartij is uitgesloten.
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Artikel 10 Garantie
10.1 Onverminderd hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Robisol BV ervoor in:
*
bij levering van zaken krachtens een koopovereenkomst: dat deze zaken vrij zijn van constructiefouten gedurende een periode van 10 (zegge: tien) jaar na aflevering van de zaak aan de Wederpartij;
*
bij het verrichten van diensten krachtens een overeenkomst van opdracht: dat bij de uitvoering daarvan de zorg van een goed opdrachtnemer in acht is genomen.
10.2 Indien de Wederpartij een terecht beroep doet op enige garantiebepaling uit art. 10.1, dan zal Robisol BV , zulks te harer keuze en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, ofwel overgaan tot
vervanging van de gebrekkige prestatie, ofwel tot herstel daarvan, waarbij de oorspronkelijke garantieperiode alsdan slechts zal worden verlengd met de periode gedurende welke de Wederpartij als gevolg
van het herstel of de vervanging niet de beschikking heeft gehad over de gebrekkige zaak of het gebrekkige werk.
10.3 Voormelde garantieverplichting vervalt indien:
*
de Wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robisol BV;
*
de Wederpartij het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
*
de Wederpartij het geleverde op (naar Robisol's redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
*
de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Robisol BV niet nakomt;
*
de Wederpartij anderszins schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.
10.4 Eventuele arbeidslonen, kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van de Wederpartij. Zaken of delen van zaken, die door Robisol BV worden hersteld of vervangen,
dienen door de Wederpartij franco aan Robisol BV worden gezonden na schriftelijke toestemming van Robisol BV . Zaken die worden teruggezonden doch niet defect bevonden, zullen op kosten van de
Wederpartij aan deze worden teruggezonden waarbij tevens verschuldigd zal worden de kosten van Robisol BV ter zake van de naar aanleiding van deze klacht ingestelde onderzoeken.
10.5 Het feit dat de Wederpartij aanspraak maakt op garantie geeft de Wederpartij geen recht op opschorting van enige verplichting jegens Robisol BV.
10.7 Door Robisol BV wordt slechts garantie verleend en slechts verantwoordelijkheid gedragen voor de door haar zelf gemaakte ontwerpen, zodat Robisol BV derhalve nimmer aansprakelijk is voor gebreken
aan de opstallen, gebouwd volgens ontwerpen van de Wederpartij of derden noch indien mocht blijken dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest.
10.8 In geval van verkoop van gerede producten - zaken welke door Robisol BV zijn ingekocht en onbewerkt worden geleverd - geldt dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden.
Robisol BV aanvaardt te dien aanzien geen enkele garantie en aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen en dan slechts indien en voor zover de betreffende
fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.
10.9 Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Robisol BV onderdelen daarvan worden uitbesteed aan derden op voorwaarden die strikter zijn dan de Voorwaarden, dan kan Robisol BV
jegens de Wederpartij voor wat betreft het uitbestede gedeelte van de Overeenkomst, diezelfde, striktere voorwaarden tegenwerpen.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Robisol BV, indien zij als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht) wordt verhinderd de Overeenkomst deugdelijk of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze aan Robisol BV, zonder dat Robisol BV tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
11.2 Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog,
verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte,
gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Robisol BV in redelijkheid
niet van haar mag worden verlangd.
Artikel 12 Betalingen
12.1 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
12.2 Reclames wegens verrichte leveranties geven de Wederpartij nimmer het recht op opschorting van diens betalingsverplichtingen en evenmin op verrekening.
12.3 De rente wegens niet tijdige betaling is gelijk aan de wettelijke rente. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
12.4 Indien de Wederpartij aan Robisol BV enige betaling verschuldigd is, heeft Robisol BV te allen tijde het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
12.5 Ongeacht het voorgaande heeft Robisol BV te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van de
Wederpartij genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend
staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
13.1 In geval de Wederpartij enige verplichting jegens Robisol BV niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt of ontbonden wordt, alsmede indien beslag te harer laste wordt gelegd, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Robisol BV het
recht zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze aan Robisol BV,
zonder dat de Wederpartij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de verdere toekomende rechten van Robisol BV. Ontbinding van de Overeenkomst leidt niet tot het ontstaan
van ongedaanmakingsverbintenissen.
13.2 Indien Robisol BV de uitvoering van de Overeenkomst opschort en later deze alsnog uitvoert, is de Wederpartij verplicht de schade, welke Robisol BV heeft geleden, aan haar te vergoeden.
13.3 Elke vordering welke Robisol BV ten laste van de Wederpartij heeft of krijgt wordt in geval van toerekenbare tekortkoming zijdens de Wederpartij dadelijk opeisbaar.
Artikel 14 Verplichtingen van de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst
14.1 De Wederpartij zorgt ervoor dat Robisol BV haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt
over de benodigde voorzieningen zoals gas, water, elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en de op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
14.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Robisol BV, van de Wederpartij en/of van derden zoals
gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
Artikel 15 Meerwerk
De bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op al het door Robisol BV te verrichten Meerwerk, voor zover Partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Alle geschillen die ontstaan in samenhang met de Overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Den
Haag tenzij Robisol BV er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Wederpartij.
16.2 Op de met Robisol BV gesloten Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
Artikel 17 Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling
In geval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.
Artikel 18 Wijziging van de Voorwaarden
Robisol BV is bevoegd wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Robisol BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig
aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld aan de Wederpartij treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra de wijziging is medegedeeld.
Artikel 19 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar verkrijgen en waarvan kenbaar is gemaakt dat deze vertrouwelijk is of waarvan de
vertrouwelijkheid redelijkerwijze kenbaar diende te zijn, tenzij de verstrekking van deze informatie voor de deugdelijke uitvoering van de verplichtingen ten opzichte van elkaar noodzakelijk is.
Artikel 20 Conversie en deponering
20.1 Indien en voor zover rechtens mocht komen vast te staan dat een beroep door partijen op de Voorwaarden of een bepaling daarvan onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is, dan komt aan de Voorwaarden of die bepaling de betekenis toe die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met hetgeen bij het opstellen van de Voorwaarden of
de betreffende bepaling is beoogd, zodat daarop door partijen alsnog een beroep kan worden gedaan.
20.2 De Voorwaarden zijn door Robisol BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag. Eerder gedeponeerde voorwaarden komen daarmede te vervallen, behalve voor
overeenkomsten van welke zij reeds deel uitmaken en bij welke de onderhavige Voorwaarden niet kunnen worden geïncorporeerd.
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