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Speciale garantievoorwaarden voor  
SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie 

	  
	  
A  Geldigheidsgebied 
	  

1. Deze speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-
generatie (hierna te noemen "garantievoorwaarden") van SOLARWATT GmbH (hierna te 
noemen "SOLARWATT") gelden naast de garantierechten die voortvloeien uit 
inkoopcontracten die zijn afgesloten met SOLARWATT. Eventuele garantierechten blijven 
onverminderd van kracht naast deze garantievoorwaarden en staan op zichzelf, ongeacht 
het feit of er zich een garantiegeval voordoet onder deze garantievoorwaarden of dat er 
gebruik wordt gemaakt van de garantie. 

	  
2. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing - voor zover er geen andere 

overeenkomsten van toepassing zijn - op de volgende zonnepanelen van de glas/glas-
generatie: 

	  

SOLARWATT 60M 
SOLARWATT 60P 
SOLARWATT 36P 
SOLARWATT 36M glass 
SOLARWATT 36M facade 

SOLARWATT 60M style 
SOLARWATT 60P style 
SOLARWATT 36P style 
SOLARWATT 36M XL glass 
SOLARWATT 36M facade style 

	  

(hierna te noemen "zonnepanelen" of afzonderlijk "zonnepaneel") waarop het etiket van de 
fabrikant is aangebracht. 

	  
3. Deze garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op complete systemen van 

SOLARWATT. Bij complete systemen levert SOLARWATT of een derde die is aangesteld 
door SOLARWATT en namens SOLARWATT werkt, extra benodigdheden en diensten aan 
de klant, zoals de montageservice, naast de levering van de zonnepanelen. Voor garanties 
van SOLARWATT voor dergelijke complete systemen gelden andere garantievoorwaarden. 

	  
B Garantie met betrekking tot productdefecten 

	  
1.  SOLARWATT biedt de eerste eigenaar van zonnepanelen, die de genoemde panelen voor 

het beoogde doel gebruikt ("klant"), gedurende dertig (30) jaar vanaf de datum van 
verscheping vanuit de SOLARWATT-fabriek de garantie onder deze garantievoorwaarden 
dat de zonnepanelen die door SOLARWATT geleverd zijn vrij zijn van materiaal- en 
productiefouten die de werking van het zonnepaneel beïnvloeden ("productdefecten"). 
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C Garantie met betrekking tot uitgangsvermogen 
	  

1. SOLARWATT garandeert de klant onder deze garantievoorwaarden dat: 
	  

Het vermogen van de zonnepanelen in het eerste (1e) jaar na de datum van verscheping 
vanuit de fabriek van SOLARWATT niet zal afnemen tot minder dan 97% van het 
nominale vermogen van het zonnepaneel dat wordt aangegeven door SOLARWATT, 
minus een tolerantiebereik van 5% onder de Standard Test Conditions (stralingssterkte 
1.000 W/m2, spectrale verdeling AM 1.5, temperatuur 25±2 °C, hierna te noemen 
"STC"). 

	  

Het vermogen van de zonnepanelen vanaf het begin van het tweede (2e) jaar tot en 
met het einde van het negenentwintigste (29e) jaar na de datum van verscheping 
vanuit de fabriek van SOLARWATT jaarlijks niet zal afnemen met meer dan 0,345% 
van het nominale vermogen van het zonnepaneel dat wordt aangegeven door 
SOLARWATT, minus een tolerantiebereik van 5% onder de STC. 

	  

In het dertigste (30e) jaar na de datum van verscheping vanuit de fabriek van 
SOLARWATT het gegarandeerde vermogen van de zonnepanelen minimaal 87% 
van het nominale vermogen van het zonnepaneel bedraagt dat wordt aangegeven 
door SOLARWATT, minus een tolerantiebereik van 5% onder de STC. 

	  
D Garantiediensten van SOLARWATT 
	  
1. Als een van de garantiegevallen genoemd onder B of C zich voordoet tijdens de 

respectievelijke garantieperiode, zal SOLARWATT - naar eigen beoordeling -  
	  

het zonnepaneel ter plaatste bij de klant repareren; 
	  

het zonnepaneel bij een vestiging van SOLARWATT of een derde repareren, een 

extra zonnepaneel leveren aan de klant; of 

het zonnepaneel vervangen door een vervangend paneel. Wanneer het vervangende 
paneel wordt geleverd bij de klant, wordt het eigendom van het oorspronkelijke 
zonnepaneel overgedragen aan SOLARWATT. De resterende garantie voor het 
oorspronkelijke zonnepaneel wordt overgedragen naar het vervangende paneel; er 
wordt geen garantie geboden op het vervangende paneel. 

	  
Wanneer het type paneel dat oorspronkelijk door SOLARWATT werd geleverd niet in serie 
geproduceerd is of niet langer geproduceerd wordt, wordt er een functioneel vergelijkbaar 
type paneel geleverd als vervangend of extra paneel. 

	  
2. Na een schriftelijk verzoek van SOLARWATT is de klant verplicht om het ongewenste 

paneel op eigen risico terug te zenden naar SOLARWATT of een derde. 
	  
3. Onder de garantie van SOLARWATT onder deze garantievoorwaarden vallen het materiaal 

en de arbeidskosten (personeelskosten voor reparaties) die nodig zijn om de 
garantiediensten te kunnen leveren. Hier vallen echter geen andere kosten onder die de 
klant heeft moeten betalen, zoals transportkosten voor het verzenden en retour zenden van 
een zonnepaneel of kosten voor de levering van extra zonnepanelen of vervangende 
zonnepanelen, meetkosten en kosten voor een deskundig onderzoek. Noch vallen hier de 
kosten onder voor het de-installeren en opnieuw installeren van de zonnepanelen. Deze 
kosten komen voor rekening van de klant. 
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4. Als een garantiedienst van SOLARWATT niet het juiste resultaat oplevert, heeft 
SOLARWATT het recht om dezelfde vorm garantiedienst nogmaals uit te voeren of een 
andere dienst te leveren, tenzij de klant dit onredelijk acht. 

	  
E Uitsluiting van garantie 

	  
1. De garantie is niet van toepassing op zonnepanelen die zijn verslechterd, beschadigd of 

vernietigd 
	  

a) doordat ze niet op de juiste wijze opgeslagen of vervoerd zijn door de klant of een derde; 
b) doordat ze niet overeenkomstig de SOLARWATT-montagehandleiding en erkende 

bouwpraktijken zijn geïnstalleerd of, indien van toepassing, gede-installeerd of opnieuw 
geïnstalleerd; 

c) doordat ze gebruikt zijn op een manier die strijdig is met het beoogde doel en in het 
bijzonder wanneer ze niet gebruikt zijn in overeenkomstig de gebruiksinstructies in de 
montagehandleiding; 

d) doordat ze niet correct onderhouden zijn en in het bijzonder niet overeenkomstig de 
onderhoudsinstructies in de montagehandleiding; 

e) doordat ze op onjuiste wijze zijn aangepast door de klant of een derde of wanneer er 
op andere wijze niet correct mee om is gegaan; of 

f) als gevolg van overmacht (blikseminslag, brand of natuurrampen in het bijzonder).  De 
verzekering onder de SOLARWATT Volledige dekking blijft in dit kader onverminderd 
van kracht. 

	  
2. Uitgesloten van de garantie onder B zijn onbeduidende aanpassingen of aanpassingen in 

het uiterlijk, in het bijzonder het bleken en verkleuren van de cellen. De vermogensgarantie 
onder C blijft echter onverminderd van kracht. 

	  
3. De garantie vervalt tevens indien het serienummer op het typeplaatje van het zonnepaneel 

is gemanipuleerd of verwijderd, of indien het zonnepaneel door andere redenen niet meer 
als uniek kan worden geïdentificeerd. 

	  
4. Wanneer er zich geen garantiegeval voordoet onder deze garantievoorwaarden, behoudt 

SOLARWATT zich het recht voor de kosten die zijn gemaakt voor geleverde diensten 
(materiaal en arbeidskosten) door te berekenen aan de klant. 

	  
5. De last om te bewijzen dat de garantie niet ongeldig is op de bovengenoemde gronden ligt 

bij de klant. Dit geldt niet voor omstandigheden waarvoor SOLARWATT of 
vertegenwoordigers van SOLARWATT verantwoordelijk zijn. 

	  
6. Wanneer de meldingstermijn waarnaar verwezen wordt onder H3 verstrijkt, worden de 

garantieclaims van de klant nietig verklaard, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor het 
laten verstrijken van de eerder genoemde meldingstermijn. 

	  
F Overdraagbaarheid van garantie 
	  
De garantie is paneelgebonden en kan worden overgedragen van de respectievelijke klant aan 
een nieuwe eigenaar van de zonnepanelen binnen het bereik van de nog geldige 
garantieperiode, bijvoorbeeld wanneer de zonnepanelen worden wederverkocht. In dit geval 
geldt de respectievelijke nieuwe eigenaar als de klant in de betekenis van deze 
garantievoorwaarden. De garantie de die oorspronkelijke klant wordt geboden, vervalt bij  
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overdracht naar een nieuwe eigenaar. Deze wordt onmiddellijk van kracht op het moment van 
de overname. 

	  
	  

G Geografisch geldigheidsgebied 
	  

Deze garantievoorwaarden zijn niet beperkt tot binnen de landsgrenzen. 
	  

H Bepalingen voor het indienen van garantieclaims 
	  

1. Garantieclaims kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij SOLARWATT waarbij 
tevens de oorspronkelijke leverbon of de originele factuur van SOLARWATT of een 
SOLARWATT-dealer moet worden ingeleverd. Voor het indienen van een claim dient het 
garantieclaimformulier op http://www .solarwatt.de te worden ingevuld. 

	  
Tevens dient op verzoek van SOLARWATT aanvullende documentatie (bijv. foto's, 
opnames) te worden verstrekt. 

	  
2. Het ontstaan van een garantiegeval vanwege het spontaan breken van het glas of een 

externe invloed of vanwege verminderd vermogen van het zonnepaneel, moet worden 
geverifieerd door middel van een deskundig onderzoek dat wordt uitgevoerd door 
SOLARWATT, een derde in opdracht van SOLARWATT of een onafhankelijk testinstituut 
dat geaccrediteerd is voor het certificeren van zonnepanelen conform IEC 61212.  

	  
3. Als het garantiegeval zich reeds voordoet wanneer de zonnepanelen aan de klant worden 

geleverd, moet de klant SOLARWATT hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, 
maar uiterlijk binnen de uitsluitingstermijn van vier (4) weken na levering van de panelen. 
Als er zich op een later moment een garantiegeval voordoet, moet de klant SOLARWATT 
hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, maar uiterlijk binnen de uitsluitingstermijn 
van vier (4) weken na het ontdekken. 

	  
Zichtbare transportschade moet worden gemeld aan de hand het garantieclaimformulier 
voor transportschade. Dit formulier is te vinden op http://www.solarwatt.de. 

	  
Beperking van aansprakelijkheid 

	  
1. SOLARWATT is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade of kosten die voortvloeien 

uit of verband houden met deze garantievoorwaarden of de levering van garantiediensten, 
ongeacht de juridische gronden. In het bijzonder wordt aansprakelijkheid niet aanvaard 
voor schade aan andere wettelijke eigendommen van de klant die wordt veroorzaakt door 
het zonnepaneel, gederfde winst en inkomsten, onderbrekingen en productieverlies, 
schade als gevolg van sluiting, dataverlies, financieringskosten of voor eventuele 
vervolgschade of indirecte schade. Dit geldt tevens voor schade die geleden wordt of 
kosten die betaald hebben moeten worden door een derde. De verzekering onder de 
SOLARWATT Volledige dekking blijft in dit kader onverminderd van kracht. 

	  
2. De aansprakelijkheid van SOLARWATT met betrekking tot het nakomen van verplichtingen 

die voortvloeien uit deze garantievoorwaarden is beperkt tot het totale bedrag van de 
aankoopprijs van het defecte zonnepaneel dat aan SOLARWATT betaald is. 

	  
3. De beperkingen waarnaar verwezen wordt onder 1.1 en 1.2 zijn niet van toepassing indien 

SOLARWATT aansprakelijk is conform de Duitse Productaansprakelijkheidswet op grond  
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van opzet of grove nalatigheid of voor lichamelijk letsel of schending van de gezondheid. 
Tevens zijn deze beperkingen niet van toepassing bij een verwijtbare breuk van belangrijke 
contractuele verplichtingen. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen 
waarbij het nakomen een vereiste is voor de correcte uitvoering van het contract en 
waarvan de nakoming normaliter verwacht kan worden door de klant en waarop de klant 
kan vertrouwen. Aansprakelijkheid op grond van een breuk van belangrijke contractuele 
verplichtingen is beperkt tot het vergoeden van de schade die te voorzien is en 
kenmerkend is voor het respectievelijke contracttype, zo lang het niet gaat om opzet of 
grove nalatigheid overeenkomstig de Duitse Productaansprakelijkheidswet of 
aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of schending van de gezondheid. 

	  
J Slotbepalingen 

	  
1. Wanneer SOLARWATT deze garantievoorwaarden in meerdere talen verstrekt en er 

sprake is van discrepantie in de inhoud van de garantievoorwaarden tussen de 
verschillende taalversies, is de Duitse versie van de garantievoorwaarden leidend. 

	  
2. Deze garantievoorwaarden vallen onder Duitse wetgeving met uitsluiting van conflicten van 

recht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken. 

	  
3. Indien (een) afzonderlijke bepaling(en) van deze garantievoorwaarden ongeldig zijn of 

worden, blijft de geldigheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht. 
	  
	  

 
Garantieverstrekker: 

	  
SOLARWATT GmbH 
Maria-Reiche-Str.  2a 
01109  Dresden 
Tel. +49 351 8895-0 
Fax +49 351 8895-111 
info@solarwatt.de 
www.solarwatt.de 


