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Deze online rekentool en/of de projectrapporten die deze tool genereert, zijn met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig correct is, aangezien de
resultaten van elk projectrapport gebaseerd kunnen zijn op standaardwaarden, die altijd door u persoonlijk
dienen te worden gecontroleerd.
Het projectrapport van de ValkPVplanner dient als aanvulling op de installatiehandleiding, waarin wordt
uitgelegd hoe u het solar montagesysteem installeert. De instructies in dit projectrapport moeten te allen
tijde in acht worden genomen. Alle toepasselijke normen en bijlagen zijn geïntegreerd binnen deze online
rekentool.
Alle actuele bouwkundige, veiligheids- en bouwgerelateerde regels moeten in acht worden genomen.
Op daken geïnstalleerde solar montagesystemen staan bloot aan wind en sneeuw. Het betreffende gebouw
wordt door het PV-systeem blootgesteld aan een belasting. Er moet een ontwerpberekening worden gebruikt
om te bepalen of het gebouw al dan niet bestand is tegen de extra belasting. Waar nodig moeten aanpassingen
plaatsvinden.
Systemen voor platte daken moeten ofwel aan het dak worden bevestigd, ofwel moeten worden ondersteund
door ballast, zodat het systeem niet omhoog kan komen of kan kantelen. De in het projectrapport
gespecificeerde ballast is cruciaal om te garanderen dat het montagesysteem kan worden gebruikt.
Systemen voor platte daken met een hoek groter dan 5 graden moeten op het dak worden bevestigd.
In de berekeningen van de online rekentool wordt geen rekening gehouden met obstakels in de omgeving,
zoals hoge gebouwen, rotswanden en bergen. Beperkingen zijn tevens van toepassing op de positie
van het systeem op een dak. De zonnepanelen moeten op een bepaalde afstand van de dakrand worden
geïnstalleerd, zoals wordt weergegeven in het projectrapport en in de installatiehandleiding.
De standaardgarantie voor schuine daken, platte daken en op de grond gemonteerde systemen bedraagt
10 jaar; deze periode kan onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Op de verleende garantie zijn de
garantiebepalingen van toepassing, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van Van der Valk Solar
Systems B.V. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten; u vindt deze terug op onze
website: www.valksolarsystems.nl.
Van der Valk Solar Systems B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte gevolgen
van enige handeling (of verzuim) samenhangend met de verstrekte informatie, dan wel veronachtzaming
van de instructies in het projectrapport en de installatiehandleiding en voor mogelijk incorrecte resultaten
verkregen door het gebruik van deze online rekentools, die u ter beschikking werden gesteld.
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