
 

 

 

 

 

 

ADDENDUM HUUROVEREENKOMST I.V.M. ZONNEPANELEN 

 

Dit addendum is een aanvulling op de huurovereenkomst voor de woning aan de 

____________________________ te ____________ welke op 

____________________(datum) is afgesloten tussen Stichting Eemland Wonen, 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Baarn, aan de De Geerenweg 4,  

 

hierna te noemen: ''verhuurder'',  

 

en 

 

De heer/mevrouw _________________________________,  

geboortedatum: _________________________ 

 

hierna te noemen: ''huurder'', 

 

Algemene bepalingen ten aanzien van zonnepanelen 

 

1. De woning is voorzien van zonnepanelen.  

2. Huurder en verhuurder komen overeen dat de zonnepanelen en hieraan 

verbonden installatie beschouwd worden als een roerende zaak waarbij de 

verrekening van de zonnepanelen als servicecomponent plaats vindt via de 

servicekosten. 

3. Het is niet mogelijk de zonnepanelen op verzoek van huurder tussentijds te laten 

verwijderen en de servicecomponent te laten vervallen.  

4. Mocht een bevoegde instantie op enig moment menen dat de zonnepanelen 

beschouwd dienen te worden als een onroerende zaak, dan heeft verhuurder het 

recht om de zonnepanelen te verwijderen. De servicecomponent zal hierbij 

vervallen. 

5. Indien Eemland Wonen op enig moment in de toekomst besluit om de 

zonnepanelen en de hieraan verbonden installatie te verwijderen dan vervallen dit 

addendum en de servicecomponent. Huurder wordt hiervan tijdig door Eemland 

Wonen geïnformeerd. 

 

Kosten/opbrengsten en garanties ten aanzien van zonnepanelen 

 

1. De servicecomponent voor de zonnepanelen bedraagt € 16,00 per maand. 

2. Eemland Wonen behoudt zich het recht voor om de servicecomponent voor de 

zonnepanelen periodiek aan te passen. 

3. De zonnestroom die de panelen opwekken komt ten goede aan de huurder via 

een besparing op de stroomrekening. 

4. De huurder kan zelf de opbrengsten van de zonnepanelen controleren indien de 

huurder beschikt over een internetverbinding/wifi verbinding. 

5. Als geconstateerd wordt dat de zonnepanelen niet goed werken als gevolg van 

een technisch mankement, wordt de installatie binnen twintig dagen gerepareerd. 

Indien het mankement niet binnen twintig dagen na de melding van huurder 



 

 

 

 

 

 

wordt opgelost dan compenseert Eemland Wonen naar rato de servicecomponent 

voor de zonnepanelen. 

6. De huurder zorgt dat het systeem en de zonnepanelen niet beschadigd raken door 

zijn toedoen. De huurder maakt de zonnepanelen niet schoon, omdat dit de 

opbrengst niet verhoogt en wel risico’s op schade geeft. Ook zorgt de huurder 

ervoor dat er geen (extra) schaduw ontstaat op het dak door groeiende bomen. 

Wanneer toch sprake is van verminderde opbrengsten als gevolg van (extra) 

schaduwwerking van groeiende bomen, dan is dit voor rekening van de huurder. 

7. De huurder verleent de verhuurder en namens haar de installateur toegang tot de 

woning voor eventueel noodzakelijk onderhoud aan de zonnepanelen en de 

randapparatuur. 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord ondertekend te Baarn, op 

___________________ (datum) 

 

Verhuurder: Huurder: 

 

 

 

______________________ ______________________ 

Eemland Wonen (Handtekening en naam) 


