
(*)Indien bijkomende werkzaamheden vereist zijn en onze technieker in de mogelijkheid is om deze uit te voeren, zullen deze 

aangerekend worden als supplement in regie. In andere gevallen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt en wordt de 

voorrijkost aangerekend. 

Aanvraag opstart zonnesysteem 

Op te sturen naar service.planning@be.bosch.com  

Installatieadres 

 

Naam 

   

Straat en huisnummer  Postcode en plaats 

([       ])  ([       ])  

Telefoonnummer   GSM  

   

Type zonnepanelen  Aantal zonnepanelen 

   

Type zonneboiler  Type zonneregeling 

   

Opvoerhoogte van de installatie  Plaatsing van de installatie (gelijkvloers, verdiep, zolder, kelder) 

De opstart van een zonnesysteem omvat de volgende diensten 

• Opvullen van de installatie 

• Verplaatsing en werkuren (in functie van de installatie > zie prijslijst) 

• Opstart van het systeem en toelichting van de werking van het systeem en de regeling 

Actuele prijzen: www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/residentieel/klantenservice/inbedrijfstelling/prijzen-inbedrifstelling/ 

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn vooraleer de opstart uitgevoerd kan worden 

Om onnodige tussenkomsten te vermijden, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn. 

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:  

☐ De panelen worden afgedekt voor opstart (als de temperatuur in de panelen oploopt, kan er niet gevuld worden) 

☐ Er is (voldoende) glycol aanwezig. Zie handleiding voor info hierover (min. 30 liter voor 2 panelen) 

☐ De installatie is hydraulisch afgewerkt en op druk (perslucht) getest. Gelieve hier in te vullen op welke druk: …………… (*) 

☐ De elektrische aansluitingen zijn in orde (voeding, regeling, voelers, …) (*) 

☐ Er is een kappenventiel (terugslagklep) voorzien op het expansievat 

☐ De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding 

☐  Er is een luchtafscheider LA1 geplaatst in de vertrekleiding tussen de solarmodule en de boiler 

☐ Bij de opstart zal er iemand van het installatiebedrijf aanwezig zijn 

Bij vlakke panelen: 

☐  Er is <5m buislengte tussen de panelen en het solarstation. Er werd een voorschakelvat voorzien.  

Bij vacuümbuispanelen: 

☐ Een expansievat met voorschakelvat is aangesloten voor de overdrukklep op een afstand van min. 30 cm 

☐ De leidinglengte bedraagt min. 10m 

☐ Er is een hoogteverschil van 2m tussen het solarstation en de onderzijde van de panelen 

Gegevens van de aanvrager 

   

Naam  BTW-nummer 

   

Straat en huisnummer  Postcode en plaats 

([       ])  ([       ])  

Telefoonnummer   GSM  

   

Datum  Voor akkoord - Naam & handtekening 

mailto:service.planning@be.bosch.com
http://www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/residentieel/klantenservice/inbedrijfstelling/prijzen-inbedrifstelling/


(*)Indien bijkomende werkzaamheden vereist zijn en onze technieker in de mogelijkheid is om deze uit te voeren, zullen deze 

aangerekend worden als supplement in regie. In andere gevallen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt en wordt de 

voorrijkost aangerekend. 

 

Optie RESCert 
 

Wanneer in het kader van een renovatie de opstart van een solar- of warmtepompinstallatie gebeurt door een RESCert 

gecertifieerde installateur kan uw eindklant hiervoor een premie aanvragen.Aan installateurs die niet RESCert-gecertifieerd 

zijn, biedt Junkers-Service deze dienst als optie bij de opstart aan. De prijs van de optie RESCert staat vermeld in de actuele 

prijslijst van Bosch Climate Service. Deze kostprijs geldt bovenop de prijs van de opstart van het zonnesysteem.  

De RESCert-documenten kunnen enkel ingevuld worden als de opstart door onze diensten wordt uitgevoerd. 

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voor de optie RESCert 

Om een vlotte interventie te garanderen, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn. 

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:  

☐ Het betreft een renovatie (de RESCert-premie kan niet aangevraagd worden voor nieuwbouwwoningen) 

☐ De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding en de huidige wetgeving 

 


