Bijlage 2

Prijsopbouw en Betaling

12 Standaard PV-Panelen
Partij 2 Koper(s):
Naam:
Woonplaats:
Adres:
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Overeenkomst wordt in deze Bijlage 2 een
specificatie gegeven van de in artikel 5 beschreven Prijsopbouw:
De totale prijs is als volgt opgebouwd en wordt afbetaald in maandelijkse termijnen op de
navolgende wijze:
De contante koopprijs van (de aanschaf, installatie en onderhoud van) de PV-installatie bedraagt:
€ 5.247,53

A

welk bedrag als zodanig het te lenen bedrag betreft. Betaling van dit bedrag inclusief na te melden
kosten en renten geschiedt in 180 gelijke maandelijkse termijnen, voor de eerste maal op de
eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de PV-installatie in gebruik wordt gesteld en
vervolgens telkens op dezelfde dag van de eerstvolgende maand.
De debetrentevoet voor deze lening bedraagt 1% per jaar.
De periodieke kosten voor deze lening bedragen in totaal:

B

Op jaarbasis

€ 446,44

C

Op maandbasis:

€

37,20

Deze kosten zijn gebaseerd op het jaarlijks kostenpercentage overeenkomstig artikel 7:71
Burgerlijk Wetboek en artikel 19 van de Europese Richtlijn 2008/48/EG, dat 1% bedraagt.
Al met al dient onderstaande bedragen door Koper aan Verkoopster betaald te worden:

D

Totaalbedrag:

€ 6.683,85

E

Hoofdsom:

€ 5.247,53

F

Kosten:

€ 1.006,78

G

Renten:

€

429,55

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Betaling van deze maandelijkse termijn geschiedt overeenkomstig artikel 6 van de Overeenkomst:
Koper

machtigt

hierbij

Volta

Limburg

de

door

Koper

aan

Verkoopster

verschuldigde

betalingstermijnbedragen op de desbetreffende vervaldagen te incasseren door automatische
incasso.
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Toelichting op bijlage 2
A. De contante koopprijs is het totaalbedrag (aanschaf en werkend opleveren installatie)
inclusief BTW. Dit is het te financieren bedrag.
B. Het bedrag onder B is het bedrag dat u jaarlijks aflost, bestaande uit de aflossing, rente,
onderhoudskosten en administratiekosten.
C. Dit bedrag is de maandelijkse aflossing, dus de jaarlijkse aflossing gedeeld door 12.
D. Het totaalbedrag is de som van de bedragen genoemd onder E,F en G. Over de periode
van 15 jaar is dit het bedrag dat afgelost dient te worden.
E. Te financieren bedrag. Zie ook onder A.
F. De kosten bestaan uit twee componenten. Een gedeelte onderhoudskosten en een gedeelte
administratiekosten. De onderhoudskosten zijn berekend op €70,70 per paneel per 15
jaar. Daarnaast worden er in totaal €157,30 aan kosten in rekening gebracht voor de
afhandeling van de BTW aanvraag en de administratieve afhandeling van de contracten.
G. Totaal te betalen bedrag aan rente over 15 jaar.
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