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Bijdrages 

1) Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

2) De laatste versie vervangt alle voorgaande versies. 

3) Onderstaande bijdrages in de arbeidskosten zijn een bijdrage in de kosten om service te kunnen 

verlenen. 

4) Wanneer er een defect lijkt te zijn worden onderstaande bijdrages in een creditorder gezet. Zie 

voor de spelregels hiervoor de garantievoorwaarden van Technea. 

 

* Omvormer 1e op de locatie  €    70,00  

* Omvormer 2e en meer op dezelfde locatie  €    35,00  

* Optimizer platdak 1e op de locatie  €    70,00  

* Optimizer hellend dak 1e op de locatie  €    95,00  

* Optimizer 2e en meer op dezelfde locatie  €    15,00  

* Zonnepaneel 1e op de locatie  €    95,00  

* Zonnepaneel 2e en meer op dezelfde locatie  €    15,00  

* Douchepijp-wtw  €  150,00  

* Douchegoot-wtw  €  150,00  

* Warmtepomp vervangen compressor  €  215,00  

* Warmtepomp vervangen interface  €    75,00  

* Warmtepomp vervangen sensor  €    48,75  

* Warmtepomp vervangen warmtewisselaar  €  145,00  

* Warmtepomp vervangen inverter  €    75,00  

 



 
 

pagina 3 
 

 
 

Technea Duurzaam Specialist in duurzame installatietechniek 

Niet genoemde bijdrages 

5) Bijdrages in de service werkzaamheden welke hier niet bij staan en door koper wel fair gevonden 

worden om een bijdrage in te ontvangen dienen van te voren, dus voordat de werkzaamheden 

plaatsvinden, schriftelijk met Technea afgestemd worden, voordat ze akkoord zijn bevonden, en 

mogelijk vergoedt kunnen worden. In die situaties wordt uitgegaan van onderstaande bedragen: 

 

Bijdrage per uur in herstel werkzaamheden  €    35,00  

Bijdrage per uur in reistijd  €    17,50  

 

 

Onterechte claim 

6) Op het moment dat een garantieclaim niet terecht is kan Technea onderstaande kosten in 

rekening brengen: 

 

* De verkoopprijs van eventueel geleverde artikelen 

* Eventuele reeds betaalde bijdrages / vergoedingen in de garantiekosten 

 

* Eventuele transport en verzendkosten 

 

* Administratiekosten per onterechte claim  €    25,00  

* Bijdrage per uur in herstel werkzaamheden  €    35,00  

* Bijdrage per uur in reistijd  €    17,50  

 

 


