Formulier Wijziging van eigendom van PV-systeem – Europese Unie
Systeem-id('s):
Adres:
Plaats:

Staat / Provincie:

Datum van eigendomsoverdracht van PV-systeem:

Land:
Postcode:

Met onderstaande handtekening verklaart en garandeert de nieuwe systeemeigenaar dat het eigendom van de
Enphase PV-syste(e)m(en) zoals hierboven geïdentificeerd (het 'systeem') is overgedragen van de vorige
systeemeigenaar naar de nieuwe systeemeigenaar op de datum van overdracht van het eigendom van het PVsysteem zoals hierboven vermeld en dat het systeem op de oorspronkelijke eindgebruikerslocatie geïnstalleerd blijft.
De nieuwe systeemeigenaar verdedigt en vrijwaart, op eigen kosten, Enphase en zijn derden tegen en van alle
claims, rechtszaken, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (inclusief redelijke advocaattarieven)
die door enige andere derde worden opgelegd resulterend uit of met betrekking tot de vertegenwoordiging, garanties
en overdracht van onderstaand eigendom.
Als de nieuwe systeemeigenaar de voortzetting van resterende garantie met betrekking tot de Enphase-producten in
het systeem ('voortzetting van dekking') verzoekt, gaat deze voortzetting van dekking in nadat Enphase dit formulier
heeft ontvangen. Voor systemen die oorspronkelijk na 1 oktober 2013 in gebruik zijn genomen, moet €100 voor de
voortzetting van dekking worden betaald. Deze kosten moeten uiterlijk 30 dagen na de datum van
eigendomsoverdracht van het PV-systeem worden betaald. Deze betaling moet naar de Enphase-klantenservice op
onderstaand adres worden gestuurd. U krijgt een bericht per e-mail wanneer uw voortzetting van dekking ingaat.
Enphase behoudt zich het recht voor om bewijs van de datum van eigendomsoverdracht van het PV-systeem op te
vragen.

Nieuwe systeemeigenaar
Naam systeemeigenaar:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum handtekening:
Handtekening:
Stuur dit formulier per e-mail of fax naar Enphase Energy, Inc.
E-mail: support@enphaseenergy.com
Fax V.S.: (001) 707.763.0784

Om voortzetting van dekking aan te vragen, stuurt u een kopie van dit formulier en de kosten voor
voortzetting van de dekking binnen 30 dagen na de datum van eigendomsoverdracht van het PVsysteem naar:
Enphase Energy, Inc.
T.a.v.: Accounts Receivable – Continuation of Coverage Fee
1420 N. McDowell Blvd.
Petaluma, CA 94954 USA

1420 N. McDowell Blvd, Petaluma, CA 94954 USA
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