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Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van het door ons geplaatste zonne-energiesysteem vindt u bijgevoegd onze 
factuur.  
 
Hierbij  sturen wij u de link naar het digitale machtigingsformulier voor het terugvorderen van de 
BTW: zonnepanelen.smartinsight.nu/Saman/MachtigingsFormulier  
 
Het ingevulde machtigingsformulier en de factuur van de aanschaf van uw zonne-
energiesysteem kunt u per e-mail zenden aan: zonnepanelen@visser-visser.nl of per post:  
Versturen naar: 
 
Visser & Visser Belastingadviseurs 
Postbus 3102   
2800 CE Gouda. 
  
Omdat hier specifieke belastingtechnische aspecten aan kunnen zitten voeren wij deze 
werkzaamheden niet zelfstandig uit. Deze werkzaamheden worden namens ons verzorgd 
door Visser & Visser Belastingadviseurs, zij zullen de gehele afhandeling voor u verzorgen. 
Wanneer u vragen heeft over de voortgang van de aanvraag en overige inhoudelijke vragen,  
kunt u contact opnemen met Visser & Visser via e-mail: zonnepanelen@visser-visser.nl of  
telefonisch 0187-617300.    
 
Het is ook mogelijk om bij ons uw zonne-energiesysteem te laten reinigen en/of inspecteren. 
Via de eveneens bijgevoegde flyer vindt u hier meer informatie over en daarnaast kunt u zich 
direct online aanmelden via www.samangroep.nl/service-onderhoud/zonnepanelen.  
Ook hier vindt u alle informatie over deze mogelijkheden, daarnaast is het tevens mogelijk om 
deze contracten telefonisch af te sluiten via onderstaand telefoonnummer. 
0111-412647.     
 
Vertrouwend u hiermee voor dit moment voldoende van dienst te zijn geweest, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saman Groep 
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SAMAN ZON ZEKERPLAN (PLUS)

Zekerheid van een duurzame installatie

Met het Saman Zon Zekerplan of het Saman Zon Zekerplan 
Plus, kunt u jaren onbezorgd genieten van uw zonne-
energiesysteem. Met dit onderhoudscontract heeft u de 
zekerheid van een optimaal werkende installatie. Daarnaast 
draagt goed onderhoud bij aan de betrouwbaarheid en de 
levensduur van uw installatie.

Bovendien biedt het Saman Zon Zekerplan Plus een complete 
systeemgarantie op de zonnepanelen, het montagesysteem, 
de omvormer, de bekabeling, de aansluiting in de meterkast en 
de benodigde arbeid, voor een periode van 15 jaar. Hiermee 
loopt u dus geen verdere risico’s en het contract is altijd 
opzegbaar. 100% zekerheid voor een vast bedrag!
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Saman Zon Zekerplan biedt 2-jaarlijkse
controle op:
Visuele inspectie
- conditie van de zonnepanelen
- opstellingslocatie omvormer
- elektrotechnische aansluiting omvormer
- controle bekabeling meterkast/omvormer
- elektrotechnische aansluiting meterkast

Registratie & metingen
- registreren en controleren systeemopbrengst
- controle spanning zonnepanelen
- registreren stroomsterkte zonnepanelen
-  u ontvangt na elke controle een onderhouds-

rapport
Fysieke controle
- controle bouten bevestigingsmateriaal
- controle lekkages schuindak
- controle dakbedekking/lekkages platdak
- controle bekabeling en stekkers

Tevens biedt het Saman Zon Zekerplan Plus
volledige systeemgarantie
Deze systeemgarantie omvat alle, door de Saman 
Groep geleverde, componenten binnen de instal-
latie en betreft zowel benodigde materialen als 
arbeid. Hiermee loopt u dus geen verder risico bij 
storingen en mankementen aan de installatie. 
100% zekerheid voor een vast bedrag!

Voorwaarden
-  Looptijd tot het systeem een maximale leeftijd  

bereikt van 15 jaar na installatiedatum.
-  Beëindiging van het contract is tussentijds  

mogelijk.
-  Installaties die onder het Saman Zon Zekerplan 

Plus vallen dienen niet ouder te zijn dan maximaal 
3 maanden bij aangaan van dit contract; indien 
ouder dan 3 maanden worden de tarieven, ver-
meld bij het Saman Zon Zekerplan Plus over de 
voorliggende periode in rekening gebracht voor 
de aanvang van het contract.

-  Installaties dienen een max. vermogen te hebben 
van 10.000 Watt piek; Voor grotere installaties 
doen wij u uiteraard graag een passend aanbod.

-  Om in aanmerking te komen voor het Zon Zeker-
plan Plus dient de installatie gerealiseerd te zijn 
door de Saman Groep.

-  Storingen en gebreken worden binnen de regu-
liere kantoortijden opgelost

-  Storingen als gevolg van oneigenlijk gebruik van 
de installatie zijn niet inbegrepen in de garan-
ties.

-  WiFi storingen waarbij de omvormer opnieuw 
ingesteld dient te worden zijn inbegrepen in dit 
contract, aanpassingen aan de router zelf vallen 
buiten dit contract.

-  Betalingen dienen maandelijks per automatische 
incasso plaats te vinden of jaarlijks aan het begin 
van de periode op factuurbasis.

-  Schades als gevolg van oorzaken van buitenaf  
zijn niet inbegrepen in de garanties, u dient  
hiervoor de installatie aan te melden bij uw  
opstalverzekering.

-  Vermelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd 
en zijn gebaseerd op 21% btw.

SAMAN ZON ZEKERPLAN (PLUS)
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Onze adviseurs staan voor u klaar met passend advies. Alle actuele prijzen kunt u 
vinden op onze website www.samangroep.nl/service-onderhoud/zonnepanelen.



OMNIKSOL
Korte handleiding  
instellen WiFi kaart of kit

5.  Na het registreren dient u zichzelf in te 
loggen op www.omnikportal.com.  
Het kan ongeveer 15 minuten duren 
voordat de eerste data zichtbaar is.

1.  Verbinden met netwerknaam : “AP-XXXXXXX” 
Als de netwerknaam beginnend met AP niet zichtbaar is dan zit er iets 
niet goed in de verbinding. Kijk of de omvormer aan staat en Wifi correct 
geïnstalleerd is en controleer of serienummer in het display van de 
omvormer komt. U kunt naar netwerken zoeken door rechts onderin op  
te klikken.

2.  Type 10.10.100.254 in uw browser 
Open Internet Explorer of een soortgelijk browser (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari) en type in de adres balk 
10.10.100.254 en toets vervolgens als username en 
password: admin. Voorkeur gaat uit naar Windows 7 met 
Google Chrome. 
NB. Als dit niet lukt dan moet u of de firewall van uw 
modem uitschakelen of de functie DHCP in uw router 
aanzetten

3.  Verander rechts bovenin de taal van Chinees naar Engels.  
Klik vervolgens op “Wizard”, vervolgens in het scherm wat 
opent klikken op “Start” om de Wifi te vinden. Vervolgens 
moet u uw nieuwe gewenste wachtwoord ingeven. 

4.  Ga naar www.omnikportal.com  
en registreer uzelf hier.

Daniel
Tekstvak
Bekijk de online handleiding op http://www.youtube.com/watch?v=jI2UXffhH6s 
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