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Algemene voorwaarden zonnepanelen   

 

De algemene voorwaarden van SOLAR SAVINGS zijn te allen tijde te raadplegen en te downloaden op onze 

website: www.solarsavings.nl. 

 

Artikel 1. Definities 

1.1 opdrachtgever: degene, natuurlijke of rechtspersoon, met wie SOLAR SAVINGS een overeenkomst van 

opdracht aangaat tot het plaatsen van zonnepanelen.  

1.2 Offerte: de schriftelijke, aan de opdrachtgever verstrekte, indicatie van de kosten verbonden aan de 

opdracht. 

1.3 Omzetbelasting: de belasting die SOLAR SAVINGS verplicht is in rekening te brengen over het 

opdrachtsom. 

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, zoals deze overeen is gekomen tussen opdrachtgever en 

SOLAR SAVINGS tot koop van zonnepanelen en/of plaatsing van deze zonnepanelen. . 

1.5 Overmacht: in deze algemene voorwaarden wordt hieronder verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en 

jurisprudentie begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SOLAR 

SAVINGS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOLAR SAVINGS niet in staat is zijn 

verplichtingen na te komen. 

 

 

Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, in welke vorm of op welke wijze dan 

ook, van SOLAR SAVINGS en op alle met SOLAR SAVINGS gesloten overeenkomsten.  

2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van 

toepassing zijn op bepaalde diensten en/of zaken. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze 

algemene voorwaarden verschillen bestaan, den gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden 

boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.  

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is 

overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van 

kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die 

afwijking is overeengekomen. 

2.4 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van 

toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins 

buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene 

voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten 

toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel 

mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen. 

2.6 De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de 

opdrachtgever van SOLAR SAVINGS wordt door SOLAR SAVINGS uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. Dergelijke bedingen binden SOLAR SAVINGS slechts , voor zover deze uitdrukkelijk en 

schriftelijk door SOLAR SAVINGS zijn aanvaard. 

2.7 SOLAR SAVINGS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen 

of aan te vullen. Indien wijziging c.q. aanvulling plaatsvindt, krijgt de partij voor wie de algemene 

voorwaarden van toepassing zijn verklaard, de nieuwste versie toegestuurd. 

2.8 SOLAR SAVINGS is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de opdrachtgever gebruik 

te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.  
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Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten  

3.1 Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van SOLAR SAVINGS zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk 

anders is  aangegeven. Aanbiedingen en acties van producten zijn bovendien slechts geldig zolang 

de voorraad strekt. 

3.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag 

door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties. 

3.3 Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken vanaf datum 

aanbieding of offerte, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld. 

3.4 Een overeenkomst komt (onder andere) tot stand op het moment dat de opdrachtgever een offerte 

van SOLAR SAVINGS heeft ondertekend of op enig andere wijze heeft bevestigd, doordat 

SOLAR SAVINGS  schriftelijk de order of opdracht van de opdrachtgever bevestigt dan wel 

SOLAR SAVINGS uitvoering heeft gegeven aan een order of opdracht van de opdrachtgever. 

Desalniettemin kan SOLAR SAVINGS de totstandkoming van een overeenkomst herroepen in 

geval de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of in het verleden zijn verplichtingen niet is 

nagekomen. In dat geval zal SOLAR SAVINGS de opdrachtgever dit binnen uiterlijk tien dagen na 

totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk  mededelen. 

3.5 De opdrachtgever en SOLAR SAVINGS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken 

van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de 

voorwaarde van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de 

verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van 

SOLAR SAVINGS gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat 

toelaat. 

3.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en 

kenmerken van zaken of diensten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 

SOLAR SAVINGS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, zaken en diensten volledig 

met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot 

schadevergoeding en/of ontbinding. 

3.7 Getoonde en/of verstrekte modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in zowel van SOLAR 

SAVINGS als van derden afkomstige prospectussen, brochures, tekeningen, en opgaven van 

afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal 

en/of op de website van SOLAR SAVINGS zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter 

aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 

overeengekomen. 

3.8 De in het vorige lid genoemde modellen, afbeeldingen en/of beschrijvingen blijven te allen tijde 

eigendom van SOLAR SAVINGS (of een derde van wie de modellen, afbeeldingen en/of 

beschrijvingen afkomstig zijn) en dienen op eerste verzoek van SOLAR SAVINGS te worden 

teruggezonden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

3.9 Alle door SOLAR SAVINGS verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven 

omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden of prestaties van door SOLAR SAVINGS te 

leveren zaken of diensten zijn geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting en worden alleen 

verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie. 

3.10 In aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten voorkomende evidente 

verschrijvingen binden SOLAR SAVINGS niet: SOLAR SAVINGS is steeds tot aanpassing 

gerechtigd. 

3.11 SOLAR SAVINGS behoudt zich het recht voor om een opdracht tot het plaatsen van zonnepanelen 

te weigeren. 

3.12 Mochten er voor de opdrachtgever risico’s verbonden zijn aan het installeren van zonnepanelen op 

de door de opdrachtgever gewenste plaats dan vermeldt SOLAR SAVINGS deze risico’s in het 

aanbod indien zij redelijkerwijs van deze risico’s wetenschap heeft. Als de opdrachtgever ondanks 

de wetenschap dat het installeren van de zonnepanelen risico’s met zich meebrengt toch de 

zonnepanelen wilt laten installeren en de opdrachtgever ondertekent het aanbod voor akkoord dan 

tekent de opdrachtgever tevens voor akkoord dat deze risico’s en de eventuele schade die daaruit 

voortvloeit voor rekening van de opdrachtgever zijn en blijven. SOLAR SAVINGS is dan niet 

aansprakelijk voor welke schade dan ook die hieruit voortvloeit. 
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3.13 SOLAR SAVINGS doet steeds prijsopgave op basis van de op dat moment geldende prijzen. 

Mochten onverhoopt de prijzen stijgen (waaronder grondstof-, materiaalprijzen, belasting etc.) 

nadat de overeenkomst met de opdrachtgever is gesloten dan heeft SOLAR SAVINGS het recht om 

10% marge van deze prijsverhoging aan de opdrachtgever door te belasten. SOLAR SAVINGS zal 

de opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk van de prijsverhoging op de hoogte stellen. 

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 

4.1 Er komt een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SOLAR SAVINGS tot stand zodra de 

opdrachtgever het aanbod ondertekent en deze algemene voorwaarden de opdrachtgever ter hand 

zijn gesteld. De overeenkomst bestaat uit de koop van zonnepanelen met bijbehorende materialen 

en de opdracht tot het installeren van de zonnepanelen. 

 

Artikel 5: onderzoek, installatie en oplevering 

5.1 Alvorens de opdrachtgever een aanbod te doen zal SOLAR SAVINGS eerst onderzoeken of het 

pand geschikt is voor het plaatsen van Zonnepanelen door middel van een schouw op afstand. Deze 

schouw op afstand wordt gebaseerd op de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde foto’s en 

informatie. 

5.2 Als tijdens de installatie blijkt dat de opdrachtgever onvolledige of verkeerde informatie aan 

SOLAR SAVINGS heeft verstrekt dan is SOLAR SAVINGS gerechtigd om achteraf de 

meerwerkkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.3 Als de opdrachtgever twijfelt over de juistheid van de door de opdrachtgever te verstrekken 

informatie aan SOLAR SAVINGS raadt SOLAR SAVINGS aan om een schouw ter plaatse te laten 

doen. SOLAR SAVINGS zal in ieder geval een schouw voorstellen indien zij zelf twijfelt over de 

geschiktheid van uw pand om Zonnepanelen te plaatsen. 

5.4 De kosten van deze schouw bedragen € 121,00 inclusief BTW. Als na de schouw blijkt dat het pand 

geschikt is voor Zonnepanelen en de opdrachtgever sluit een overeenkomst met SOLAR SAVINGS 

dan worden de schouwkosten niet aan de opdrachtgever doorberekend. SOLAR SAVINGS 

aanvaardt geen aansprakelijkheid indien naderhand zou blijken dat het pand toch niet geschikt blijkt 

te zijn door omstandigheden die redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn bij SOLAR SAVINGS. 

Blijkt na de schouw dat het pand niet geschikt is voor Zonnepanelen dan worden de schouwkosten 

ad. € 121,00 aan de opdrachtgever doorbelast. De schouwing is geen bouwkundige of technische 

keuring van de staat van het dak en heeft slechts betrekking op de mogelijkheid tot het al dan niet 

plaatsen van zonnepanelen. 

5.5 Alle tekeningen en berekeningen die SOLAR SAVINGS maakt zijn en blijven eigendom van 

SOLAR SAVINGS en maken geen onderdeel uit van de overeenkomst die de opdrachtgever sluit 

met SOLAR SAVINGS. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze tekeningen en berekeningen 

door een derde te laten gebruiken. Solar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. 

5.6 SOLAR SAVINGS is gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in delen na te 

komen. Uiteraard zal dit in overleg met u plaatsvinden. 

5.7 Zodra SOLAR SAVINGS de Zonnepanelen heeft geïnstalleerd zal SOLAR SAVINGS samen met 

u de installatie controleren. Hiervan wordt een opleverformulier opgemaakt. Eventuele restpunten, 

onvolkomenheden of schadeposten worden in het opleverformulier vastgelegd. 

 

Artikel 6: Verplichtingen SOLAR SAVINGS  

6.1 SOLAR SAVINGS voert het werk deugdelijk volgens de inhoud van de overeenkomst uit waarbij 

de wettelijke voorschriften in acht worden genomen die op dat moment geldend zijn. 

6.2 Indien tijdens de installatie van de Zonnepanelen blijkt dat:  

 a. Er gebreken aan het pand zijn die de installatie verhinderen 

 b. Er sprake is van onjuistheden in de door de opdrachtgever of namens de opdrachtgever 

verstrekte informatie waardoor installatie van de Zonnepanelen niet mogelijk is dan is SOLAR 

SAVINGS gerechtigd om in installatie van de Zonnepanelen stil te leggen tot het moment dat 

installatie van de Zonnepanelen alsnog kan plaatsvinden. SOLAR SAVINGS is gerechtigd om de 

schade die zij hierdoor lijdt aan de opdrachtgever door te belasten. SOLAR SAVINGS is nimmer 

aansprakelijk voor schade die opdrachtgever mocht lijden door het stil leggen van de 

werkzaamheden.  
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Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever 

7.1 De opdrachtgever dient te zorgen voor een goed werkend internet en wifiverbinding of internetkabel voor 

aansluiting van de panelen. 

7.2 De opdrachtgever dient zelf onderzoek te hebben gedaan naar de stevigheid van het dak en/of deze geschikt 

is om  zonnepanelen te dragen. Wij kunnen een advies geven maar geven geen garanties en zijn niet 

aansprakelijk voor eventuele schade zie artikel 8.6. 

7.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het op tijd te betalen van de facturen. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid & Garantie 

8.1 Na levering van de Zonnepanelen en voltooiing van de werkzaamheden gaat het risico over op de 

opdrachtgever. SOLAR SAVINGS is dan niet meer aansprakelijk voor gebreken die op het moment 

van oplevering niet zichtbaar of kenbaar waren. 

8.2 SOLAR SAVINGS is niet aansprakelijk te houden voor schade als opdrachtgever, op het moment 

waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, zelf in gebreke is met de nakoming van 

een verplichting tegenover SOLAR SAVINGS. 

8.3 SOLAR SAVINGS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële 

schade, milieuschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit 

aanspraken van derden. 

8.4 Als SOLAR SAVINGS bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever hulppersonen 

inschakelt dan is SOLAR SAVINGS niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele 

tekortkomingen die door deze hulppersonen worden gemaakt, behalve voor zover die door enige 

verzekeraar (die van de hulppersoon of van SOLAR SAVINGS) wordt vergoed. Als een 

hulppersoon zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft SOLAR SAVINGS de bevoegdheid 

om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden. 

8.5 Indien SOLAR SAVINGS, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan 

zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot 

het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt en te allen tijde beperkt tot maximaal 

het bedrag dat de verzekeraar van SOLAR SAVINGS in een voorkomend geval uitkeert. In geval 

er sprake is van een deellevering wordt de factuurwaarde van de deellevering bedoeld en niet de 

factuurwaarde van de totale opdracht. 

8.6 Voor door SOLAR SAVINGS geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de 

fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgelegd. SOLAR SAVINGS vervult gedurende 

een dergelijke garantieperiode voor de opdrachtgever uitsluitend een loketfunctie (zie voor 

fabrieksgaranties, het garantieformulier op de website).  

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is er geen sprake van garantie of aansprakelijkheid van 

SOLAR SAVINGS in de navolgende gevallen: 

a. schade aan de zonnepanelen door brand en directe of indirecte blikseminslag; 

b. Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of 

onderaannemers van SOLAR SAVINGS dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden 

gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen; 

c. Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; 

d. Schade ontstaan door extreme weeromstandigheden zoals hagel, windhozen, wervelstromen en 

andere natuurrampen; 

e. schade die ontstaan als gevolg van agressieve dampen/vloeistoffen/cement/kalk/verf en 

schoonmaakmiddelen; 

f. Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een 

erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur 

het gebruik van deze materialen heeft ontraden. 

g. Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of 

draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de SOLAR SAVINGS Zonnepanelen; 

h. schade die is ontstaan doordat SOLAR SAVINGS tegels/stenen o.i.d. heeft moeten verwijderen 

en terugleggen doordat dit noodzakelijk was en dit niet gedaan is door u. Ook schade die 

voortvloeit uit verzakkingen nadien. 
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8.7 Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk 

binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen 

ontdekken, bij SOLAR SAVINGS schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 

schadevergoeding vervalt. 

8.8 Iedere vordering tot schadevergoeding die opdrachtgever mocht hebben, heeft een verjaringstermijn 

van één jaar. De termijn zal direct gaan lopen op de dag waarop opdrachtgever met de schade 

bekend is geworden. 

8.9 SOLAR SAVINGS maakt een schatting van de kWh opbrengsten per jaar. Dit blijft ten alle tijden 

een schatting en de opdrachtgever kan aan deze schatting dan ook geen rechten aan ontlenen. 

8.10 Als er een paneel kapot gaat binnen 3 jaar, kan SOLAR SAVINGS door vernieuwde technologieën 

wellicht niet hetzelfde paneel terugplaatsen. Als dit het geval is wordt niet alleen het kapotte paneel 

vervangen maar worden ook alle andere panelen tegen de inkoopprijs vervangen. De opdrachtgever 

betaalt daarnaast de werkuren.  

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Eigendom van zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, 

nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met SOLAR SAVINGS is 

verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde 

rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de zaken 

verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

9.2 De opdrachtgever mag de zaken, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht 

of op enige wijze belasten, verpanden, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins 

bezwaren. 

9.3 De opdrachtgever is verplicht SOLAR SAVINGS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van 

het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een 

eigendomsvoorbehoud rust. 

9.4 De opdrachtgever is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens SOLAR 

SAVINGS heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig 

en als herkenbaar eigendom van SOLAR SAVINGS bewaren. 

9.5 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, zal dat worden aangemerkt als een 

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever. SOLAR SAVINGS kan dan, zonder 

tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten 

dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van SOLAR SAVINGS op 

vergoeding van schade, gederfde winst en rente. 

 

Artikel 10 Overmacht 

10.1 SOLAR SAVINGS is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door 

(weers)omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde 

verstrekking aan SOLAR SAVINGS van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders 

dan door aan SOLAR SAVINGS toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen. 

10.2 In geval van overmacht aan de zijde van SOLAR SAVINGS worden haar verplichtingen 

opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is SOLAR SAVINGS bevoegd de 

overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, 

onverminderd het bepaalde in artikel 9. 

 

Artikel 11: Ontbinding door SOLAR SAVINGS 

11.1 Is er sprake van blijvende overmacht, dat wil zeggen dat de reden van niet nakoming door SOLAR 

SAVINGS niet aan haar kan worden toegerekend omdat zij krachtens de wet, rechtshandeling of in 

het verkeer geldende opvattingen niet te wijten is aan de schuld van SOLAR SAVINGS dan blijft 

de opdrachtgever het recht behouden om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 

SOLAR SAVINGS is dan echter geen schadevergoeding aan u verschuldigd. 
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11.2 SOLAR SAVINGS kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 

tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 

beëindigen indien de opdrachtgever - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of 

verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard of anderszins 

insolvent is geraakt of dreigt te raken, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt 

geliquideerd of beëindigd. SOLAR SAVINGS zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige 

schadevergoeding gehouden zijn. 

11.3 Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken 

zijn geleverd, heeft SOLAR SAVINGS recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken 

verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. 

11.4 SOLAR SAVINGS kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang 

beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere 

redenen, niet mogelijk is de overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen. 

11.5 Bedragen die SOLAR SAVINGS heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen 

zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd 

verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.  

 

Artikel 12: Betaling 

12.1 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen geschiedt betaling binnen 24 uur na oplevering. 

12.2 Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 

Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op. 

12.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder 

ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle 

overige vorderingen van SOLAR SAVINGS op de opdrachtgever opeisbaar en treedt ten aanzien 

van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag 

waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan SOLAR SAVINGS per maand of een gedeelte 

van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente verschuldigd. Deze rente zal nooit meer 

bedragen dan de wettelijk vastgestelde rente. 

12.4 Indien SOLAR SAVINGS geen internetkoppeling kan maken met de omvormer (door slecht/geen 

internet), maar de installatie wel werkend is, is de opdrachtgever verplicht zich aan de 

betalingsafspraken te houden. 

12.5 Het account voor de monitoring van de zonnepaneleninstallatie wordt geleverd nadat de volledige 

betaling is voldaan. 

 

Artikel 13: Annulering door koper 

13.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren binnen 30 dagen 

na het sluiten van de overeenkomst. Na deze termijn is de opdrachtgever verplicht om het systeem af te 

nemen en de kosten daarvan te betalen. Als de opdrachtgever de overeenkomst toch wilt annuleren, buiten 

de termijn van 30 dagen, is de opdrachtgever verplicht om 15% van de verkoopsom (exclusief BTW) te 

betalen aan SOLAR SAVINGS.  

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

14.1 Op alle aanbiedingen, acties, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

14.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties, offertes en/of 

orderbevestigingen van SOLAR SAVINGS of overeenkomsten die met SOLAR SAVINGS zijn 

gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SOLAR 

SAVINGS is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.  


