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BEPERKTE GARANTIE VOOR ZONNEPANELEN
 
Hierbij geeft PEIMAR SRL (“PEIMAR”) aan elke koper van zonnepanelen Peimar die hieronder opgenoemd 
worden (“PRODUCTEN”) de volgende beperkte Garantie:

1) GEGARANDEERDE PRODUCTEN
De beperkte garantie is alleen van toepassing op de volgende producten:

a) Polykristallijn-zonnepanelen 
Alle modellen die geproduceerd worden door PEIMAR, inclusief de producten OEM (co-branding)

b) Monokristallijn-zonnepanelen
Alle modellen die geproduceerd worden door PEIMAR, inclusief de producten OEM (co-branding)

2) GARANTIE
a) Garantie van 20 jaar beperkt tot het product

Peimar garandeert dat voor een periode van 20 jaar vanaf de begindatum van de garantie (zoals 
hieronder gedefinieerd) het Product zonder design-, materiaal-en bewerkings- of productiedefecten 
die er materieel de correcte werking van tegengaan en dat dit conform de specificaties en de tekeningen 
die erbij horen zal zijn. Elke verslechtering van het uiterlijk van het Product (inclusief schrammen, 
vlekken, mechanische verslechtering, roest of schimmel) en elke andere verandering ervan die na de 
levering (Incoterms 2020) zich voordoet bij de Koper vormt geen defect krachtens deze Garantie, tenzij 
de potentie van het Product, zoals gegarandeerd krachtens de sectie 2 b niet in gevaar erdoor komt). 
Een klacht in geval van kapot gaan va het glas zal slechts ingediend kunnen worden als er geen externe 
oorzaken bestaan die het breken veroorzaakt hebben.

b) Garantie van 30 jaar beperkt tot de potentie
Peimar garandeert tevens gedurende een periode van 30 jaar vanaf de begindatum van de garantie, 
het verlies van potentie m.b.t. de gegarandeerde beginpotentie – gedefinieerd als Piekpotentie in 
Watt PMax (Wp) plus de Watt van de piekpotentie vermenigvuldigd met de kleinste waarde in % van 
de tolerantie van potentie van uitgaan— zoals gespecificeerd in de bijbehorende technische kaart 
en gemeten in standaardtestcondities (STC), de meettoleranties van het laboratorium waar de tests 
uitgevoerd zijn niet inbegrepen - zal deze niet hoger zijn dan:

• Voor de polykristallijne modellen (zoals gedefinieerd in de sectie 1 a): 2% in het eerste jaar en vervolgens 
0,6% per jaar, tot een niveau van gegarandeerd minimale prestaties van 80,6% tot het einde van de 30 
jaar van garantie

• Voor de monokristallijne modellen (zoals gedefinieerd in de sectie 1 b): 3% tijdens het eerste jaar, 
vervolgens 0,59% per jaar, tot een niveau van gegarandeerd minimale prestaties van 79,90% tot het 
einde van de 30 jaar van garantie

3) BEGINDATUM VAN DE GARANTIE
De begindatum van de garantie komt overeen met de datum van aflevering (Incoterms 2020) van het Product 
bij de Aankoper.

4) WAT NIET INBEGREPEN IS EN BEPERKINGEN
De bovengenoemde “Beperkte Garantie” is niet van toepassing op producten die onderhevig zijn geweest aan 
de volgende condities/in geval er zich de volgende condities voordoen:

a) Niet betaald zijn van de aankoopsprijs aan Peimar of door haar gecontroleerd bedrijf dat de panelen 
op de markt gebracht heeft, gesteld dat (i) de betaling schuldig was en dat (ii) de Koper die de panelen 
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verkregen heeft van Peimar of van een van haar distributeurs (Directe Klant) niet geautoriseerd mocht 
zijn tot het onderbreken van de betaling van de aankoopsprijs of gedeelte van de aankoopsprijs. Peimar 
moet de Koper informeren over het uitblijven van de betaling en de naam en het complete adres van 
de Directe Klant doorgeven die de betaling van de panelen niet volbracht heeft. In geval Peimar de 
aanvraag van ingreep van de garantie weigert op basis van die uiteenzetting, zal de Koper het niet 
betaalde bedrag kunnen overmaken om de aanvraag van ingreep van de garantie te activeren.

b) Het niet in acht nemen van de normen die in de installatiehandleiding staan en van toepassing zijn 
tijdens de periode van geldigheid van de Beperkte Garantie krachtens de Sectie 10;

c) Installatie- en of onderhoudservice door gespecialiseerde technici die niet gekwalificeerd zijn op basis 
van de van kracht zijnde norm en/of de noemen die van toepassing zijn in de installatiezone;

d) Verwijdering, verandering, annulering of verkregen onherkenbaarheid van het reeksnummer of van 
het etiket van het Product (zonder nalatigheid van Peimar);

e) Installatie van het Product op verplaatsbare eenheden, zoals vervoersmiddelen, schepen of off-shore-
structuren;

f) Blootstelling op niveaus van voltage dat groter is dan de maximale systeemspanning of 
spanningschommelingen;

g) Defectieve componenten binnenin de structuur waarop het Product gemonteerd wordt;

h) Verkleuring of soortgelijke esthetische effecten

i) blootstelling aan een van de volgende externe omgevingsoorzaken: extreme thermische of 
omgevingsomstandigheden of een snelle verandering van die omgevingen, corrosie, niet geautoriseerde 
wijzigingen of verbindingen, niet geautoriseerde openingen of reparaties, ongelukken, natuurkrachten 
(zoals bliksems of aardbevingen), invloed van chemische producten of andere invloeden die boven de 
redelijke controle staan van Peimar (inclusief schade veroorzaakt door vuur, overstromingen, enz.);

5) REPARATIE, VERVANGING EN GELD TERUG
a) Als enige en exclusieve oplossing op basis van deze Beperkte Garantie kan Peimar alleen naar haar 

keuze en beperkt tot het Product:
i) de aankoopsprijs van het/de Producten in kwestie terugbetalen, jaarlijks verminderd op basis van 

een lineaire afschrijving, in beschouwing een voorziene duur van 30 jaar nemend; of
ii) het defectieve Product repareren (zonder af te doen aan de volgende paragraaf); of
iii) gratis het defectieve Product of deel ervan vervangen met een nieuwe of overeenkomstig product 

(zonder af te doen aan de volgende paragraaf).
Wanneer Peimar kiest voor de oplossing ii) of iii), zal Peimar alle transport- en verzekeringskosten 
(m.u.v. luchttransport), de douanekosten en alle andere kosten die betrekking hebben op de verzending 
naar de Koper van het/de gerepareerde of vervangen Product(en). De kosten voor de verwijdering, 
installatie, vervanging van het/de defectieve Product herinstallering van het Product komen voor de 
rekening van de Koper.

b) De Garantieperiode zoals gedefinieerd in sectie 2 a) en b) wordt noch als verlengd noch als vernieuwd 
beschouwd op het moment van de reparatie of vervanging van het defectieve Product door Peimar. 
De duur van de garantie van het/de gerepareerde of vervangen Product(en) zal overeenkomen met de 
garantieperiode die nog niet voorbij is van het/de nieuwe originele Product(en). 
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c) Elke andere aanvraag aan Peimar krachtens deze Beperkte Garantie zal geweigerd worden. Krachtens 
deze Beperkte Garantie, zal Peimar niet verantwoordelijk gehouden worden voor bijzondere, toevallige 
of ergens op volgende schade (inclusief verlies van profijten, schade aan de reputatie en schade 
veroorzaakt door vertragingen), onafhankelijk van het feit dat de aanvraag zich baseert op het contract 
of op de garantie, op de onvoorwaardelijke nalatigheid of verantwoordelijkheid. Die uitsluiting wordt 
toegepast in de door de wet toegestane mate en ook als er geacht wordt dat de oplossingen die 
voorzien worden door deze niet bevredigend zijn voor de Koper.

6) RECHTEN EN OPLOSSINGEN TEGEN DERDEN
Deze Beperkte Garantie vormt een aparte en onafhankelijke garantie van andere contractuele overeenkomsten 
die aangegaan zijn met Derden met verwijzing naar het/de Product(en) Deze Garantie brengt op geen enkele 
manier rechten, verplichtingen en oplossingen die aangenomen zijn door de Koper naar Derden toe wegens 
defecten of niet-conformiteit van de Producten in gevaar, afgezien van hun juridische basis. De rechten en 
oplossingen die hieronder aangegeven staan komen bovenop andere rechten en oplossingen waarop de Koper 
recht zou kunnen hebben wegens overeenkomsten opgesteld met Derden.

7) PROCEDURE VOOR DE GESCHILLEN, PERIODE VAN AANKONDIGING, VERVALTERMIJN VAN DE AANVRAGEN 
VOOR INGREEP IN GARANTIE EN BEPERKINGEN

a) Krachtens deze Beperkte Garantie, heeft de Koper de verplichting de aanvraag van ingreep in garantie 
door te geven aan Peimar m.b.v. de Peimar-klantenhulpsite op het webadres http://www.peimar.com/
ww/contact/ of anders via brief of fax geadresseerd aan:

Klantenhulp 
Europe en andere lokaliteiten
Peimar Srl 
Via Cefalonia 70
25124 Brescia - Italy 
T +39 030223292 
F +39 0307772102
info@peimar.com 

Klantenhulp 
Noord- en Zuid-Amerika
Peimar Inc (U.S.)
100 Horizon Center Blvd
Hamilton NJ 08691 USA 
T. +1 609 528 5686
info@peimar.com 

b) Elk geschil over technische factoren m.b.t. de doorgegeven klachten conform deze Beperkte Garantie 
voor defecten van de Producten zal opgelost worden met een beslissing van een expert. Peimar 
en de Koper zullen, op kosten van de Koper, een technicus van TUV of van andere geaccrediteerde 
bedrijven in de hoedanigheid van valueerder en onafhankelijke expert (“Technische Deskundige”) 
benoemen. De bevindingen van die technische Deskundige zullen definitief, verplicht en uitvoerbaar 
zijn in elke procedure die krachtens deze akte opgebracht wordt. De technische Deskundige zal (i) 
in de hoedanigheid van expert dienst moeten doen; (ii) aan de partijen een redelijke mogelijkheid 
moeten geven om bevindingen te presenteren en te reageren op de bevindingen van anderen; (iii) 
deze bevindingen en tegengestelde bevindingen beschouwen; en (iv) indien vereist door een van de 
partijen, schriftelijke motivaties leveren ter ondersteuning van haar bevindingen.

c) Elke klacht wegens schending van deze Beperkte Garantie zal binnen 2 maanden vanaf de ontdekking 
van de tekortkomingen moeten worden gepresenteerd.

d) Het teruggeven van elk defectief Product zal niet geaccepteerd worden door Peimar zonder schriftelijke 
autorisatie vooraf door Peimar.
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8) OORZAKEN DOOR OVERMACHT
Peimar zal op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden naar de Koper toe krachtens deze 
Beperkte Garantie wegens uitblijvende prestatie of vertraging in de prestatie vanwege overmacht zoals 
oorlogen, stakingen, gebrek aan geschikte mankracht of materialen, technische storingen of verliezen van 
rendement en elke onvoorziene omstandigheid buiten haar controle, inclusief, zonder beperkingen, elk fysiek 
en technisch evenement of conditie die niet redelijkerwijs bekend of erkend is op het moment van het in 
bedrijf stellen van de verkoop van het/de defectieve Product(en) of op het moment van de bekendmaking van 
de aanvraag van ingreep in Garantie, krachtens deze Beperkte Garantie.

9) DOORGEVEN VAN DE GARANTIE
Deze Garantie is overdraagbaar wanneer de Producten geïnstalleerd blijven op de plek van eerste installatie.

10) GELDIGHEID
Deze Garantie is alleen van toepassing op de Producten met afleverdatum vanaf 1° januari 2022 (Incoterms 
2020).
Deze Garantie zal geldig zijn totdat er een nieuwe versie afgegeven zal worden door Peimar.

11) GEEN ANDERE EXPLICIETE ANDERE GARANTIE
Zonder tegengestelde uiteenzetting voorzien door de van toepassingszijnde norm (vgl. Sec. 5 d) en 5 e) 
hierboven) of m.u.v. schriftelijke en ondertekende wijziging door een functionaris van Peimar, vormt deze 
Beperkte Garantie de enige expliciete garantie (zowel schriftelijk als mondeling) van Peimar van toepassing 
zijnd op de Producten en niemand is geautoriseerd tot het beperkten, uitbreiden of anders wijzigen van deze 
Beperkte Garantie.

12) OVERIGE 
Als een partij, een uiteenzetting of een clausule van deze Beperkte Garantie als niet geldig, ongeldig of 
tegenstrijdig met de wet beschouwd wordt, zullen de overige partijen hun eigen efficiëntie en geldigheid 
behouden.

13) WET VAN TOEPASSING EN COMPETENT FORUM
De geldigheid van deze Beperkte Garantie, de interpretatie van de termijnen en voorwaarden ervan en de 
toepassing van de rechten en verplichtingen van de Koper en van Peimar ervan, zijn uitsluitend gereguleerd 
door de Italiaanse wet en het bevoegde forum is uitsluitend dat van Brescia (Italy).


