
Voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen door huurder, via 

een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) 

1. Het plaatsen van zonnepanelen moet schriftelijk bij WVH aangevraagd worden.  

 

2. Het maximale aantal panelen wordt bepaald door WVH. Dit is afhankelijk van het adres, 

maar er mag nooit meer dan 3680 W (de maximale belasting voor 1 hoofdgroep) worden 

terug geleverd. Het is mogelijk dat het aantal panelen wordt beïnvloed door mogelijke 

hinder voor de buren of om esthetische redenen. Niet alle gevel- en/of dakvlakken zijn 

geschikt. Ook is de maximale dakbelasting van belang.   

 

3. Plaatsing van zonnepanelen is alleen mogelijk op zelfstandige eengezinswoningen met 

eigen dak. Het is niet mogelijk op flats (ook niet voor bewoners van de bovenste 

verdieping), op portiekwoningen en op maisonnettes met gedeeld dak. 

 

4. De opstelplaats van de zonnepanelen moet veilig bereikbaar zijn. Opstelplaatsen die 

Arbo-technisch alleen met een hoogwerker te bereiken zijn, zijn niet toegestaan.  

 

5. Het systeem (inclusief het montagesysteem) moet commercieel verkrijgbaar zijn (en niet 

zelf gebouwd), en uitsluitend bedoeld voor de plaatsing van PV-panelen en specifiek 

bedoeld voor platte daken of schuine daken. 

 

6. De huurder is verantwoordelijk voor de waterdichtheid van het daksysteem. Het gaat dan 

om het hele systeem, waaronder de doorvoer van de kabels, de montagebeugels en de 

ballast. De plaatsing van het PV systeem, mag de levensduur van het daksysteem niet 

verkorten. Bij verwijdering van het PV systeem is de huurder verantwoordelijk voor enige 

schade aan de dakbedekking; De garantie op het daksysteem mag niet worden 

beïnvloed. 

 

7. Voor plaatsing op een plat dak:  

Op een plat dak mag uitsluitend een losliggend systeem (*) worden toegepast, waarbij de 

draagconstructie sterk genoeg is om de benodigde ballast (betontegels in een plaatstalen 

frame of bak) te dragen. Dit is ter beoordeling aan WVH, aan de hand van informatie over 

de drukbelasting van de installatie die de huurder aanlevert. 

 

Voor plaatsing op een schuin dak:  

Op een schuin dak kan plaatsing alleen op het bestaande dakmateriaal, gebruikmakend 

van een systeem zoals omschreven bij 5. 

 

8. De elektrotechnische aansluiting op de groepenkast moet gebeuren volgens alle 

geldende eisen/richtlijnen. Aanpassingen aan de groepenkast moeten deel uitmaken van 

het ingediende plan bij WVH. 

 

9. De huurder legt het uitvoeringsplan voor aanvang van de werkzaamheden aan de 

Technisch Opzichter van WVH voor. De huurder mag niet zelf het dak betreden of 

werkzaamheden verrichten aan de groepenkast. Het werk moet worden uitgevoerd door 

een erkend installateur. 

 

10. De kosten en het risico van de aanleg, de aanwezigheid of het verwijderen van de 

installatie, en alle eventuele gevolgschades zijn voor rekening van de huurder. Als daaruit 



ongelukken of schades voortvloeien, dan stelt WVH de huurder daarvoor volledig 

aansprakelijk. 

 

11. De huurder sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de bij 10 genoemde schades. 

Een kopie van de betreffende polis moet worden afgegeven bij WVH voordat de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

12. Als WVH werkzaamheden moet uitvoeren aan het dak dan zorgt de huurder voor het 

tijdelijk verwijderen van de zonnepanelen. De huurder moet dit doen binnen drie weken 

na het eerste schriftelijke verzoek van WVH. Natuurlijk probeert WVH dit ruim voor 

aanvang van de werkzaamheden te laten weten aan de huurder. 

 

13. Als voor plaatsing een omgevingsvergunning nodig is, dan zorgt de huurder hier zelf voor. 

De zonnepanelen mogen niet geplaatst worden voordat de vergunning is verleend. WVH 

ontvangt van de huurder een kopie van de vergunning. 

 

14. Als de zonnepanelen geplaatst zijn, neemt de huurder contact op met de Technisch 

Opzichter van WVH. De opzichter controleert of aan alle voorwaarden voldaan is.  

 

15. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst moet de huurder de aangebrachte installatie 

van de zonnepanelen volledig verwijderen. Als de huurder dit niet doet, dan verzorgt 

WVH dit  op kosten van de huurder. 

 

16. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst kan de huurder de installatie met 

zonnepanelen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. De nieuwe huurder moet 

dit dan duidelijk aangeven op het overnameformulier. De nieuwe huurder kan nooit 

worden verplicht tot overname. Als de nieuwe huurder de installatie met zonnepanelen 

niet wil overnemen, dan moet de huurder de installatie alsnog verwijderen.  

 

17. WVH geeft geen vergoeding voor de zonnepanelen, ook niet als u de woning verlaat. 

 

 


