
 

 

Zonnige zaken, duidelijke afspraken:  Algemene voorwaarden Soldu bv 
 

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a) Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het leveren van goe-

deren, diensten en/of het verrichten van werkzaamheden; 
b) Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Soldu bv, statutair gevestigd te Zaltbommel (kvk 24440259) 
c) Opdracht: de in een overeenkomst omschreven goederen, diensten en/of 

werkzaamheden die opdrachtnemer aan opdrachtgever verzocht is te leveren 
en/of uit te voeren; 

d) Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt con-
form het bepaalde in de opdracht goederen, diensten en/of werkzaamheden  
te verrichten.  

 

Artikel 2 Algemeen 
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle 

aanbiedingen, offertes, de daar bij behorende begeleidende brief, te leveren 
goederen, diensten en/of werkzaamheden en overeenkomsten van opdracht-
nemer;  

b) Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene 
voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen; 

c) Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden kunnen uitsluitend voor uitvoe-
ring overeenkomst schriftelijk of per email tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer worden overeengekomen; 

d) Bij het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemer aanvaardt opdracht-
gever deze algemene voorwaarden; 

e) In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een be-
voegde rechter nietig worden verklaard of anderszins niet bindend, zullen de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blij-
ven.  

  
Artikel 3 Offertes 
a) Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van opdrachtgever zijn vrijblijvend. 

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend tenzij genoemde offerte een ter-
mijn voor aanvaarding bevat; 

b) Iedere bestelling van goederen, diensten en/of werkzaamheden wordt aange-
merkt als een aanbod van de opdrachtgever om deze met toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden te kopen; 

c) Een uitgebrachte offerte is nimmer een overeenkomst in de zin van het burger-
lijk wetboek en kan nimmer als zodanig worden beschouwd; 

d) Levering en uitvoering werkzaamheden vinden in goed overleg plaats, maar 
kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden; 

e) Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door koper van 
opdrachtgever gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering 
vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de offerte of zoals voor-
gesteld door koper en schriftelijk bevestigd door opdrachtgever. 

  
Artikel 4  Overeenkomst 
a) Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand 

door bevestiging van partijen aan elkaar tot omschreven levering van goe-
deren, diensten en/of werkzaamheden; 

b) De koper is de prijs zoals vermeld in offerte verschuldigd. Kennelijke evidente 
fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeen-
komst door opdrachtnemer worden gecorrigeerd, waarbij koper het recht 
heeft de overeenkomst te ontbinden; 

c) De koopprijs is door de opdrachtgever verschuldigd vanaf het moment van le-
vering. Volledige betaling dient te geschieden in de week van levering, dan wel 
uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering, tenzij schriftelijk of per email anders 
is overeengekomen; 

d) In het geval een opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) na-
komt, is de opdrachtgever – zonder dat enige ingebrekestelling vereist is – van 
rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer, onverminderd haar overige toe-
komende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wette-
lijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur t/m de 
dag der algehele voldoening.  

e) In het geval na de vervaldatum van de factuur de factuur niet is voldaan is op-
drachtnemer gerechtigd incassomaatregelen te nemen en is de koper buiten-
gerechtelijke incassokosten verschuldigd.  

  
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 
a) Het eigendom van alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde goe-

deren,  alsmede de ‘output’ (kWh) van deze goederen, blijft bij opdrachtnemer 
zolang opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde 
dan ook - jegens opdrachtnemer heeft voldaan en gaat pas over op 

opdrachtgever, wanneer deze al zijn betalingsverplichtingen  jegens opdracht-
nemer is nagekomen; 

b) Zolang het eigendom van de goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan 
mag deze de betreffende goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid 
overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de betreffende 
producten verlenen. Daarnaast zal opdrachtgever de opdrachtnemer inlichten 
zodra hij tot verkoop van de (on)roerende zaak wil overgaan, waarop de gele-
verde goederen zich bevinden. Tevens is hij verplicht om de betreffende koper 
mee te delen, dat de goederen eigendom zijn van opdrachtnemer; 

c) De opdrachtgever verplicht zich, zolang het eigendom van het geleverde goe-
deren aan opdrachtnemer toebehoort, indien hij in staat van faillissement 
mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, de wet 
schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard of in-
dien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, opdrachtnemer hier-
van onmiddellijk schriftelijk of per email in kennis te stellen en aan de bewind-
voerder, curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de betref-
fende goederen, alsmede  de ‘output’ hiervan (kWh) eigendom is van op-
drachtnemer; 

d) De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen met de nodige zorgvul-
digheid en als zodanig  herkenbaar te bewaren.  

e) Als de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplich-
tingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is opdrachtnemer zonder enige 
voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug 
te halen en de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever verleent opdracht-
nemer toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te ha-
len, alsmede zal opdrachtgever opdrachtnemer daartoe alle gelegenheid ver-
schaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets 
dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten ge-
schiedt voor rekening van opdrachtgever. Bij het terughalen van de goederen 
is opdrachtnemer niet gehouden eventueel aangebrachte leidingen,  e.d. te 
verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te ma-
ken.  

 

Artikel 7 Garanties 
a) Opdrachtnemer garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan 

de daarvoor geldende en door de fabrikanten afgegeven specificaties. Door fa-
brikanten aan opdrachtnemer gegeven garanties voor producten zullen steeds 
aan opdrachtgever worden overgedragen.  Indien de geleverde goederen bin-
nen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal het gebrek binnen een rede-
lijke termijn conform de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant 
hersteld worden.  Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdruk-
kelijk uitgesloten; 

b) In de eerste vijf jaar na ingebruikname worden bij garantiewerkzaamheden 
geen voorrijkosten of arbeidskosten in rekening gebracht;  

c) Kleurverschillen vallen in beginsel niet onder de fabrieksgaranties. Dit is een 
onderdeel van de product-eigenschappen. Wij geven uitsluitend garantie op 
grote (>15% van het cel oppervlak) kleurverschillen. 

d) Garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van bui-
ten komende oorzaak en/of niet aan opdrachtnemer toe te rekenen omstan-
digheid waaronder ongelukken, beschadiging,  kortsluiting, misbruik, verkeerd 
gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht heb-
ben van veranderingen aan het product, meterkast of router en/of andere re-
paraties die van invloed zijn op het geleverde die niet met toestemming van 
opdrachtnemer zijn verricht. 

 

Artikel 8  Aansprakelijkheid 
a) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtne-

ming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contrac-
tuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige 
daad is beperkt tot het bedrag van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer 
voor de goederen, diensten en/of werkzaamheden betaalde of te betalen prijs; 

b) De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van 
derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand en/of de verzekeraar 
van het pand en/of bevoegd gezag/overheid, verband houdende met het in-
stalleren van de goederen, sterkte dakconstructie, apparatuur, werking en aan-
wezigheid van de betreffende goederen en/of apparatuur.  
 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter en slot 
a) Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Indien er geschillen tussen partijen ontstaan die uitdruk-
kelijk deel uitmaken van de overeenkomst, kan de kwestie voorgelegd  worden 
aan een bevoegde rechter van een competente rechtbank; 

b) Deze algemene voorwaarden zijn bij de offerte / projectvoorstel toegevoegd 
en te zien op de website: www.soldu.nl of op te vragen bij Soldu BV 

http://www.soldu.nl/

