P R O C E S V E R B Â Â L VÂN O P L E V E R I N G
Projectnaam: Plaatsing PV zonnepanelen bij de gemeentelijke accommodaties van de
gemeente Steenbergen.
Datum: 21 maart 2014.

De ondergetekenden
Installatiebedrijf SIT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer R. Buitendijk, hierna te noemen: 'installateur'
Gemeente Steenbergen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Meyer,
hierna te noemen: 'opdrachtgever'

verklaren het volgende:

Omschrijving
Het leveren, installeren en plaatsen van PV zonnepaneelinstallaties bij de onderstaande
gemeentelijke accommodaties:
» 170 PV zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis gelegen aan Buiten de
Veste 1 te Steenbergen.
» 32 PV zonnepanelen op de diverse daken van de gemeentewerkplaats en
provincieloods gelegen aan van Andelstraat 8 te Steenbergen
» 25 PV zonnepanelen op het dak van gemeenschapshuis 't Cromwiel gelegen aan de
Krommeweg 1-3 te Steenbergen.
« 25 PV zonnepanelen op het dak van sporthal de Buitelstee te Dinteloord gelegen aan
de van Oldenbarneveldstraat 2 te Dinteloord.
« 20 PV zonnepanelen op het dak van gemeenschapshuis 't Cultureel centrum gelegen
aan Westvoorstraat 3 te Dinteloord.
Overeenkomstig de door partijen getekende opdrachtovereenkomst d.d. 9 december 2013
voor het leveren, plaatsen en installeren van PV zonnepanelen op de daken van de
bovenstaande gemeentelijke accommodaties conform de technische werkomschrijving van
Visietech met projectnummer 13033 met d.d. 10-09-2013 en tekeningen met (PV01-PV02PV03-PV04-PV05) met d.d. 25-7-2013.
Oplevering
De oplevering van de levering, plaatsing en installatie van PV zonnepaneel installaties ten
behoeve van voornoemd installatiewerken heeft heden plaatsgevonden ten overstaan van de
ondergetekenden, met uitzondering van de werken nader genoemd in de bij dit 'Proces
verbaal van oplevering' gewaarmerkte en bijgevoegde staat van bemerkingen. De op de
'Staat van bemerkingen'

d.d. 21-3-2014 vermelde werkzaamheden zullen aansluitend worden uitgevoerd vóór 16 april
2014, tenzij voor een bepaald aantal onderdelen een andere datum wordt overeengekomen.

e

Onderhoudstermijn
Voor de installatiewerken eindigt het onderhoudstermijn op 17 september 2014.

Aanvaarding
Door opdrachtgever wordt verklaard:
1
2

e

Dat bij de opneming d.d. 19 maart 2014 niet is gebleken dat de uitvoering van het
gereedgekomen werk in strijd is met de in de opdrachtovereenkomst d.d. 9 december
2013.
Dat er op grond van de gesloten opdrachtovereenkomst, aangevuld met de door de
opdrachtgever opgedragen aanvullende leveringen en werkzaamheden, momenteel geen
bezwaren bestaan het installatiewerk in de huidige staat te aanvaarden. Dit met
inachtneming van die zaken die zijn vermeld in de ' Staat van bemerkingen PV
installaties bij de gemeentelijke accommodaties van de gemeente Steenbergen ' d.d. 21¬
3-2014 bijgevoegd bij dit 'Proces verbaal van oplevering'. Een en ander onder het
voorbehoud, dat volledig aan overheidseisen is voldaan.

Aanvaarding
Door aannemer wordt verklaard:
1

Dat men zich conformeert aan het gestelde in dit 'Proces verbaal van oplevering' met de
bijbehorende 'Staat van bemerkingen ' d.d. 21-3-2014.

2

Dat de installatiewerken en de levering heeft plaatsgevonden conform de
opdrachtovereenkomst d.d. 9 december 2013.

3

Dat de complete bedieningsvoorschriften en I of gebruiksaanwijzingen, certificaten en
garantiebewijzen van de installaties, voor zover nog niet verstrekt, bínnen 30 dagen aan
de opdrachtgever ter hand zullen worden gesteld.

Aldus in drievoud getekend en opgemaakt te Steenbergen op 21 maart 2013.

Opdrachtgever

Gemeente Steenbergen
De heer B. Meyer

Installateur
De heer R. Buitendijk.

Bijlage: 'Staat de bemerkingen' PV installaties bij de gemeentelijke accommodaties
van de gemeente Steenbergen

