
 

 

Voorwaarden bij levering van het Dashboard Zonnepanelen 

Levering vanuit Berenschot 

• Berenschot levert u een Power BI-bestand (.pbix) met het dashboard. 

• U ontvangt een handleiding voor gebruik en voor het maandelijks updaten van het dashboard. 

• Na de levering neemt u het dashboard in eigen beheer en bent u zelf verantwoordelijk voor het blijvend 

werkend houden van het dashboard. 

• U dient te beschikken over toegang tot het programma Power BI. 

Benodigde data die u zelf dient te verzamelen 

• U dient de benodigde data te verzamelen in Excelbestanden. 

• De volgende gegevens zijn vereist voor de werking van het dashboard: 

- Een overzicht van het woningbezit van uw corporatie, met een BAG-ID, adres, postcode, 

woonplaats, energielabel, vervangingsjaar dak en status van het object. 

- Een overzicht van de stroomopwekking bij objecten waar reeds panelen zijn geplaatst, met een 

BAG-ID, datum van plaatsing, totale stroomopwekking, aantal panelen, investeringskosten en 

eventuele servicekosten. 

- Een overzicht van de geschiktheid van uw bezit, met een BAG-ID, beoordeling (gunstig, redelijk, 

ongunstig), potentieel voor aantal te plaatsen panelen, potentiële stroomopwekking. 

Zonnescanbrabant.nl kan deze gegevens bijvoorbeeld aanleveren voor objecten in Noord-

Brabant. Let op: hier kunnen voor u extra kosten aan verbonden zijn die niet zijn meegenomen 

in de prijsstelling in het bovenstaande schema. 

Werkwijze 

• Er wordt met u een (online) overdracht ingepland, waarin de adviseur van Berenschot het dashboard 

toelicht. 

• Wanneer u de Excelbestanden conform richtlijn hebt ingericht, lichten we wanneer nodig in het 

vervolggesprek toe hoe u het dashboard dient te vullen met data, c.q. hoe u met vernieuwde gegevens 

de Excelbestanden maandelijks kunt updaten. Deze twee gesprekken zijn in de prijs voor het product 

opgenomen.  

• De prijstabel geeft, afhankelijk van het aantal eenheden van uw corporatie, de prijs voor het dashboard. 

Bij de pakketten M, L en XL bieden wij additionele ondersteuning aan van respectievelijk 6, 9 of 12 uur 

binnen de eerste drie maanden na de overdracht van het dashboard. Deze additionele ondersteuning 

betreft het realiseren van een wijzigingsverzoek, een incident en/of een serviceverzoek tot het maximaal 

aantal uren conform de prijsafspraak. 

• Voor verdere ondersteuning op het gebied van wijzigingsverzoeken, serviceverzoeken en incidenten, of 

voor ondersteuning die na de termijn van drie maanden valt, geldt een tarief van € 125,- per uur exclusief 

btw. 

- Een wijzigingsverzoek betreft een aanpassing die ofwel betrekking heeft op de voorziening (het 

product), ofwel op de ondersteuning (ondersteunende dienst aan product). 

- Een incident betreft de constatering van een (dreigende) storing in de voorziening. 

- Een serviceverzoek betreft de uitvoering van operationele handelingen voor de 

overeengekomen ondersteuning. 

  



 

 

Voorwaarden 

• U bent gemachtigd om het dashboard in eigen beheer verder door te ontwikkelen. Uiteraard assisteert 

Berenschot u daar graag bij tegen onze geldende tarieven. 

• U bent niet gemachtigd om het standaarddashboard of het door u verder ontwikkelde dasboard te 

verstrekken aan derden zonder voorafgaande afstemming met Berenschot.  

• Op overtreding van een of meerdere van deze voorwaarden staat, ter keuze aan Berenschot – in afwijking 

van artikel 7:650 leden 3 en 5 BW – een dadelijk en zonder waarschuwing opeisbare boete van € 5.000,- 

(zegge vijfduizend euro) per overtreding en € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per dag of dagdeel dat de 

overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Berenschot om in plaats hiervan vergoeding van 

door haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen, indien de door Berenschot geleden schade meer 

zou bedragen dan de verbeurde boetes. 

 

 


