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Algemene voorwaarden Solar2020
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Solar2020 B.V. (KvK 61022748) en haar contractspartij (een rechtspersoon of
natuurlijkpersoon, eventueel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf).

Artikel 1: Definities.

Artikel 3. Offertes en
aanbiedingen.
zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn

natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst,
werk of zaak van Solar2020 B.V. wil afnemen of
heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst
wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte
wordt verstrekt.

stoffelijke object.
geheel, dat er toe bestemd is als zodanig een
economische en/of technische functie te vervullen.
Artikel 2. Algemeen.

leend indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.

nelijke vergissing of verschrijving bevat. Eveneens
behoudt Solar2020 B.V. zich het recht voor om een
vergelijkbaar materiaal/systeem te leveren indien
geoffreerde en reeds overeengekomen levering
niet nagekomen kan worden.

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
anders aangegeven. Voor zover van toepassing zijn
van toepassing op overeenkomsten met
Solar2020 B.V., voor de uitvoering waarvan door
Solar2020 B.V. derden dienen te worden betrokken.
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

baseerd op levering “af fabriek”, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
bieding opgenomen aanbod dan is Solar2020 B.V.
daaraan niet gebonden.
Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij
Solar2020 B.V. anders schriftelijk aangeeft.

heel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van

Solar2020 B.V. niet tot het verrichten van een

alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de

komstige orders.

nomen.
van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat Solar2020 B.V. in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in

je

palingen van deze algemene voorwaarden te
verlangen.
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Artikel 4. Overeenkomst,
uitvoering van- en wijzigingen
in de overeenkomst.

Artikel 6. Risico-overgang.

Artikel 5. Levertijd.
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Artikel 7. Omvang van het werk.

Artikel 8. Wijzigingen in het
werk.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 9. Oplevering van het
werk.

4

SOLAR2020
.NL
Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen

Artikel 11. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
van de overeenkomst.

Artikel 13. Betaling en
incassokosten.

Artikel 14. Garantie.
Artikel 12. Overmacht.
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-Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op
garantie en of vervanging van het zonne-energiesysteem als deze aanspraak of vervanging betrekking heeft op de kleur van de zonnecellen.
Solar2020 B.V. kan niet instaan voor de mogelijke
onderlinge verschillende blauw en /of zwarttinten
van de zonnecellen.
-Demontage en montage van deze delen en de
eventueel gemaakte reisen verblijfkosten komen
voor rekening van Contractspartij.
het bewerken van door Contractspartij aangeleverd
materiaal dan staat Solar2020 B.V. voor de in lid 1
genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Solar2020 B.V.
de keuze maken of hij:
o de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval
moet Contractspartij voor eigen rekening nieuw
materiaal aanleveren;
o het gebrek herstelt. In dat geval moet Contractspartij het materiaal franco aan Solar2020 B.V. terugzenden;
o Contractspartij crediteert voor een evenredig deel
van de factuur.
van een zaak dan staat Solar2020 B.V. gedurende
de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering
niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak
franco aan Solar2020 B.V. worden teruggezonden.
Daarna zal Solar2020 B.V. de keuze maken of hij:
o de zaak herstelt;
o de zaak vervangt;
o Contractspartij crediteert voor een evenredig deel
van de factuur.
de installatie en/of montage van een geleverde
zaak dan staat Solar2020 B.V. voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage door Solar2020 niet deugdelijk
is uitgevoerd, zal Solar2020 B.V. dit herstellen. De
eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen
voor rekening van Contractspartij. Indien en voor
zover schriftelijk is overeengekomen dat Contractspartij zelf Zorg draagt voor de installatie en/of montage, geldt het hiervoor in lid 5 genoemde niet. In
dat geval is Contractspartij zelf volledig verantwoordelijk voor de installatie en/of montage.
Solar2020 B.V. dit uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als Contractspartij gelegenheid heeft gehad
kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op
grond van dit artikel.
de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
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garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Solar2020 B.V. heeft voldaan.
o Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het
gevolg zijn van:
-normale slijtage;
-onoordeelkundig gebruik;
-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
-installatie, montage, wijziging of reparatie door
contractspartij of door derden.
o Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken
die niet nieuw waren op het moment van levering
of op zaken die door Contractspartij zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;
o Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/
of repareren van zaken van Contractspartij.
Artikel 15. Verplichtingen
Contractspartij.
tijdige verstrekking als de juistheid van de door
hem aan Solar2020 B.V. verstrekte inlichtingen en
gegevens die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen.
opdracht door of namens Solar2020 B.V. gegeven
redelijke instructies en voorschriften op te volgen.
tijdig kan beschikken over:
o alle voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, al dan niet van overheidswege verplicht
leg met Solar2020 B.V.;
o over voldoende aansluitingsmogelijkheden voor
elektrische machines, verlichting, verwarming, gas
en water.
o toegangswegen om de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht zodanig vrij toegankelijk zijn, dat het noodzakelijke transport ongehinderd kan plaatsvinden;
o de overeengekomen plaats van opstelling van het
werk geschikt is voor opslag en montage.
geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn op
of in de directe nabijheid van de plaats waar de
werkzaamheden doorSolar2020 B.V. of derden
moeten worden uitgevoerd.
Artikel 16. Aansprakelijkheid.
sprakelijk voor schade die het voorzienbare en
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Solar2020 B.V. in de
uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de Contractspartij.
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Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade,
waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke
rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies,
schade aan (goederen van) derden, opbrengstverlies, ladingschade en persoonlijke of immateriële
schade zijn van vergoeding uitgesloten.
voor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen
zekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat
nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde
bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.

kosten van contractspartij op een deugdelijke wijze
zijn verzekerd, onder meer voor schade ontstaan
uit inbraak, diefstal, vandalisme en brand. Contractspartij is gehouden om op eerste daartoe
van haar verzekeringspolis te dien aanzien aan
Artikel 18. Intellectuele
eigendomsrechten.

rechten van industriële eigendom op de door hem
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enz.

komend geval, om welke reden dan ook, niet tot
uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van
aan Contractspartij voor de vervaardiging ervan
waarde van de overeenkomst.
mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schrifteaansprakelijkheid jegens de Contractspartij niet
verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 14 van onderhavige algemene voorwaarden.

gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
van deze bepaling een boete verschuldigd van
€
op grond van de wet worden gevorderd.

door of namens Contractspartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Contractspartij
met door Contractspartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
partij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van

gevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek bintractspartij aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van €
schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.
Artikel 19. Toepasselijk recht en
geschillen.
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel
of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking be-

de aanschaf van een zonne-energie systeem.
aangifte welke betrekking hebben op de overeenkomst. Contractspartij is ten allen tijde zelf geheel
aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen
de schattingen vanuit de fiscus, boetes en alle
andere voortkomende kwesties en/of geschillen
met de belastingdienst vallen nimmer onder de
aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid van

wordt uitgesloten.
voegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 20. Vindplaats.

aan-spraken van derden, en Contractspartij stelt
Artikel 17. Verzekering.
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en in de algemene voorwaarden aan te brengen,
die eerst van toepassing zijn na acceptatie door
Contractspartij.

