Commerciële voorwaarden, versie 1.1
Uw Overeenkomst
1.

U heeft een overeenkomst met Solarcentury Benelux B.V., gevestigd te Helmond en
kantoorhoudende te 5701 PH Helmond aan de Binnen Parallelweg 10, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 60257830 (hierna aangeduid als ‘SC’, ‘wij’ of ‘onze’), met
betrekking tot de Diensten zoals beschreven in de Offerte.

2.

Het bepaalde in onze Offerte en in deze voorwaarden behelst de gehele Overeenkomst tussen
u en SC en prevaleert boven elke ermee strijdige bepaling of verklaring, bijvoorbeeld geuit in
uw offerteaanvraag of bij uw orderbevestiging. Geen afwijking ervan is geldig zonder onze
uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan. Bijzondere voorwaarden zijn, indien van
kracht, gespecificeerd in de Offerte. Bij onduidelijkheid wegens strijdigheid tussen de Offerte
en deze voorwaarden prevaleren deze voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene
(inkoop) voorwaarden zijn niet van toepassing.

3.

Navolgende woorden en uitdrukkingen hebben navolgende betekenis:

-

“Client”: de persoon aan wie de Offerte is gericht, ook wel ‘u’ of ‘uw’;

-

“Diensten”: de in de Offerte beschreven diensten;

-

“Goederen”: alle als onderdeel van de Diensten (af)geleverde of (af) te leveren goederen;

-

“Offerte”: de door SC uitgegeven documenten houdende specificatie van de Diensten en de
daarvoor verschuldigde Prijs;

-

“Overeenkomst”: de overeenkomst bedoeld in artikel 1;

-

“Prijs”: de in de Offerte gespecificeerde, dan wel nader tussen Cliënt en SC overeengekomen
prijs;

Prijs en betaling
4.

De Prijs en het betaalschema zijn opgenomen in de Offerte. Alle bedragen luiden exclusief
BTW tenzij anders vermeld. Onze betaaltermijn bedraagt 14 dagen. Wij zijn gerechtigd om
over het te laat betaalde een rente in rekening te brengen van 8% op jaarbasis boven op de
ABN AMRO Euro Basisrente.

5.

Wij zijn gerechtigd de Prijs te herzien indien omstandigheden opkomen die onze kosten
verhogen. Wij brengen u deze kosten uitsluitend met uw toestemming in rekening. Wij zijn
echter gerechtigd verlening van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat
overeenstemming is bereikt over extra kosten of meerwerk.

6.

Kortingen op de Prijs en inhouding op enige betaling zijn uitgesloten tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen voordat desbetreffende order bij SC is geplaatst.

Scope van het werk
7.

De door SC te verlenen Diensten zijn gedefinieerd in de Offerte.

8.

Voorafgaand aan de bevestiging van een order worden in het kader van desbetreffende
Diensten geen materialen besteld of gereserveerd. SC is nimmer aansprakelijk vanwege welke
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vertraging dan ook in uw planning die het gevolg is van uw verzuim om voldoende tijdig een
order te bevestigen.
9.

De Offerte is gebaseerd op de feiten zoals deze ten tijde van de opstelling ervan bekend
waren waaronder van u verkregen informatie. Nadien verkregen informatie en/of verandering
van omstandigheden kan betekenen dat de Diensten anders dienen te worden gedefinieerd.

10.

De Prijs en/of de planning worden naar redelijkheid aangepast bij iedere wijziging van het
project die leidt tot aanmerkelijke wijziging van de Diensten, de kosten of van enige (af)leverof nakomingstermijn.

11.

Onze Overeenkomst behelst niet de herziening of aanpassing van afspraken met betrekking
tot de elektriciteitsaansluiting noch de elektriciteitsbemetering, noch verkrijging van enige
vergunning of toestemming met betrekking tot de installatie van het systeem op de beoogde
locatie. U bent zelf verantwoordelijk voor dergelijke herzieningen, aanpassingen en voor
verkrijging van de benodigde toestemmingen en vergunningen en voor betaling van daarbij
behorende kosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van enige
netaansluiting of van enig(e) op het net aangesloten installatie of toestel voor opwekking van
elektrische energie, noch voor vertraging in uw planning veroorzaakt door verandering van uw
elektrische installatie en/of uw elektriciteitsaansluiting.

Levertijd
12.

De planning van de te verlenen Diensten is vermeld in de Offerte. U staat ten minste een
doorlooptijd toe van 12 weken, te rekenen vanaf orderbevestiging tot aan aflevering van de
Goederen op de beoogde locatie. Tenzij uitdrukkelijk anders overeenkomen levert de planning
geen enkele fatale termijn en behoort deze niet tot de essentie van de Overeenkomst.

Risico en eigendom
13.

Tenzij anders overeengekomen gaan alle risico’s met betrekking tot de Goederen bij aankomst
op de beoogde locatie over op Cliënt. Cliënt is verantwoordelijk voor het lossen van de
Goederen en voor passende en veilige opslag ervan.

14.

Ondanks aflevering en risico-overdracht blijven de Goederen eigendom van SC totdat Cliënt
de Prijs en alle bijkomende rente, kosten en vergoedingen volledig heeft voldaan. Indien
binnen redelijke termijn geen volledige betaling is ontvangen is SC gerechtigd de Goederen te
verwijderen en terug te nemen. Cliënt is gehouden hieraan alle benodigde medewerking te
verlenen.

15.

Alle eigendommen van Cliënt die SC onder zich houdt en alle eigendommen die SC van of
vanwege Cliënt verkrijgt zijn voor risico van Cliënt.

Veiligheid en gezondheid
16.

Cliënt en SC zullen zich bij verlening van de Diensten houden aan alle voor desbetreffende
werkzaamheden relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot de veiligheid en
gezondheid van personen.

Aansprakelijkheid en garanties
17.

SC staat er voor in dat de Diensten worden verleend met redelijke vakkundigheid, zorg en
inzet en overeenkomstig goede (installatie-)technologische praktijken zoals die gelden ten
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tijde van de uitvoering, en dat verleende Diensten voldoen aan de overeengekomen
specificaties.
18.

Wij verstrekken geen aanvullende zekerheden of garanties tenzij Cliënt voor aanvang van
verlening van de Diensten aangeeft dat deze vereist zijn. Voor de onderhandeling met
betrekking tot die zekerheden of garanties wordt voldoende tijd toegestaan.

19.

Toezeggingen van SC met betrekking tot de Diensten staan uitsluitend vermeldt in deze
voorwaarden dan wel de Offerte. Andere (vermeende) toezeggingen dan uitdrukkelijk als
voornoemd gedaan zijn uitgesloten.

20.

SC is niet aansprakelijk voor:
(a) gebreken van de Goederen veroorzaakt door normaal gebruik of normale slijtage,
ongebruikelijke of ongeschikte wijze van opslag of gebruik, of enig doen of nalaten door of
vanwege Cliënt;
(b) kosten of verliezen voortkomend uit onjuiste installatie van de Goederen door of vanwege
Cliënt.

21.

Indien wij aansprakelijkheid aanvaarden is onze enige verplichting, naar vrije keuze van SC:
(a) herstel van gebreken of tekortkomingen;
(b) reparatie of vervanging van beschadigde of gebrekkige Goederen;
(c) herhaling van enig deel van de verleende Diensten;
(d) terugbetaling aan Cliënt van het bedrag dat Cliënt heeft betaald voor de Goederen waarop
die aansprakelijkheid betrekking heeft.

22.

SC is niet aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten die derden lijden als direct of indirect
gevolg van reparaties of herstelwerkzaamheden die zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van SC zijn uitgevoerd. Cliënt vrijwaart SC van en stelt SC schadeloos voor alle
schade, kosten en verliezen voortkomend uit dergelijke vorderingen.

23.

De totale aansprakelijkheid van SC jegens Cliënt zal onder geen enkele omstandigheid de Prijs
overtreffen zoals die door SC met betrekking tot desbetreffende gebeurtenis of serie van
gebeurtenissen netto aan Cliënt in rekening is gebracht.

24.

SC is niet aansprakelijk voor:
(a) verlies, schade of verwonding, dat/die direct of indirect voortkomt uit enig gebrek of enige
tekortkoming in ontwerp, materialen, vakmanschap of dat/die anderszins is veroorzaakt,
om het even of dit/deze is veroorzaakt door nalatigheid van SC, haar vertegenwoordigers
of hulppersonen, anders dan aansprakelijkheid voor dood of persoonlijke verwonding
veroorzaakt door schuld of grove nalatigheid van SC;
(b) schade, verliezen of kosten die Cliënt lijdt als direct of indirect gevolg van welke oorzaak
dan ook, waaronder, zonder beperking, verlies van verwachte inkomsten, goodwill,
reputatie, zakelijke ontvangsten of overeenkomsten, en kosten of verliezen vanwege
vorderingen van derden.

25.

Door SC gehanteerde prijzen en tarieven zijn berekend op basis van de beperkte
aansprakelijkheid zoals bepaald in deze voorwaarden. Cliënt is gerechtigd SC schriftelijk te
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verzoeken om ruimere aansprakelijkheid van SC overeen te komen, voor zover dit
verzekerbaar is. Alsdan zal SC de verzekering overeenkomstig uitbreiden. Cliënt is gehouden
de kosten hiervan desgevraagd te voldoen. Cliënt verstrekt alle informatie die de verzekeraars
zullen vragen en maakt in geen geval aanspraak op een hogere vergoeding dan het bedrag dat
van de verzekeraars ontvangen wordt.
Intellectuele eigendomsrechten
26.

In deze voorwaarden wordt onder ‘intellectueel eigendom’ verstaan ieder octrooi,
auteursrecht, naburig recht of recht op één of meerdere uitvindingen, modellen, ontwerpen,
merken, handelsnamen, gegevensverzamelingen, topografieën, domeinnamen alsmede het
recht op goodwill, computersoftware, één en ander ongeacht of dit al dan niet is
geregistreerd, en inclusief alle aanvragen van vernieuwingen, uitbreidingen en verlengingen
van dergelijke rechten, en alle vergelijkbare rechten of welke vorm van bescherming dan ook
in enig deel van de wereld.

27.

Het intellectueel eigendom met betrekking tot tekeningen, concepten en andere geschriften
die SC in het kader van de Overeenkomst aan Client verstrekt rust uitsluitend bij SC en Cliënt
zal nimmer zolang de Overeenkomst van kracht is noch nadien op enige wijze de intellectuele
eigendom van SC ter discussie stellen of betwisten.

28.

Cliënt stemt ermee in dat elk nieuw intellectueel eigendom dat in het kader van de
Overeenkomst of de dienstverlening van SC ontstaat, volledig en uitsluitend toebehoort aan
SC. Cliënt draagt bij deze al haar rechten met betrekking tot dergelijk nieuw intellectueel
eigendom volledig en zonder voorbehoud over aan SC, welke overdracht SC bij deze
aanvaardt. Voor zover voor de overdracht bedoeld in dit artikel een nadere akte is vereist,
machtigt Cliënt SC reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en
namens Cliënt te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Cliënt om op eerste
verzoek van SC aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij
voorwaarden te kunnen stellen. Cliënt machtigt voor zover nodig SC hierdoor tevens
onherroepelijk om de overdracht van dit intellectueel eigendom in de desbetreffende
registers te doen in- of overschrijven.

29.

Cliënt is gehouden al het nodige in en buiten rechte te doen om een overdracht als bedoeld in
artikel 28 eveneens te bewerkstelligen van elke medewerker, adviseur of andere derde die
betrokken is bij de Overeenkomst of de uitvoering daarvan.

30.

Het auteursrecht met betrekking tot elk werk dat SC in het kader van de Diensten verstrekt
blijft onverminderd berusten bij SC. Het is Cliënt echter toegestaan afschriften te vervaardigen
en gebruik te maken van deze werken voor zover dit in verband staat met het project
waarvoor de Diensten worden geleverd. SC is niet aansprakelijk voor (enig gevolg van) gebruik
van enig werk voor een ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

Concurrentiebeding
31.

SC noch Cliënt zal enige persoon die betrokken is bij de levering van de Diensten al dan niet
via een derde werven of direct of indirect betrekken, bijvoorbeeld als medewerker of
adviseur.

Overmacht
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32.

SC is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming voor zover deze is te wijten aan een
overmachtssituatie. Een overmachtssituatie wordt in ieder geval verondersteld bij
omstandigheden die in redelijkheid buiten de invloedsfeer liggen van SC of die vanuit hun aard
onvoorzienbaar dan wel onvermijdelijk zijn, inclusief werkonderbreking, uitsluiting en andere
arbeidsconflicten (betreffende de eigen medewerkers dan wel die van derden), uitval van
energievoorzieningen, hapering van transportnetwerken, belemmering of vertraging van
transporteurs, de onmogelijkheid om geschikte of passende materialen te verkrijgen of
vertraging van die verkrijging, natuurrampen en ander van buiten komend onheil, oorlog,
nationale of regionale noodtoestand, terreur, terrorisme, oproer, rellen, civiele onrust,
optreden van de civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten,
gewapende conflicten, kwaadwillige beschadiging, uitval van fabrieken of machines, nucleaire,
chemische of biologische vervuiling, explosies, instorting van gebouwen of werken, brand,
overstroming, storm, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën of vergelijkbare
gebeurtenissen, extreme weercondities en tekortkomingen van leveranciers of
(onder)aannemers. Indien betreffende omstandigheden gedurende een aaneengesloten
periode van langer dan 90 dagen voortduren is SC gerechtigd de Overeenkomst middels
schriftelijke kennisgeving te beëindigen.

Rechts- en forumkeuze
33.

De rechtsverhouding tussen SC en Cliënt wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht,
zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

34.

Voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven worden geschillen tussen Cliënt
en SC berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Oost-Brabant (Nederland), met dien
verstande dat SC het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Cliënt aanhangig te
maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te
nemen, en dat SC te allen tijde gerechtigd is binnen andere jurisdicties rechtsmaatregelen te
treffen.
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