Algemene Voorwaarden Zonmaat B.V. kantoorhoudende te Heerhugowaard
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten aangegaan door Zonmaat B.V. (hierna: ‘Zonmaat’).
1.2. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de eigen algemene voorwaarden
van de klant en alle andere voorwaarden. Andere algemene voorwaarden kunnen slechts
van toepassing zijn nadat deze uitdrukkelijk ter aanvaarding zijn ondertekend door
Zonmaat.
Definities
2.1. Klant: ieder individu of organisatie die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij
in naam en/of voor rekening van een derde beroep doet op Zonmaat.
2.2. Diensten: de prestaties zoals deze omschreven worden in de offerte.
Offertes
3.1. De offertes van Zonmaat worden zonder verbintenis gedaan en zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2. De prijs vermeld in de offerte verbindt Zonmaat voor de duur vermeld in de offerte, met
een maximale duur van één (1) maand te rekenen vanaf de datum van de offerte en dit
behoudens afwijkend beding.
3.3. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon
bij Zonmaat van de door de klant geplaatste order. Zonmaat behoudt zich het recht voor
om bestellingen te weigeren en dit zonder opgave van redenen.
3.4. Voor elk project worden prijzen op maat berekend. Deze prijzen hebben enkel betrekking
op het genoemde project en kunnen in extenso geen recht doen ontstaan.
3.5. Betreffende het BTW-tarief: het is aan de klant om na te kijken of het juiste BTW-tarief
wordt toegekend. Alle gevolgen voor foutief verstrekte informatie hieromtrent vallen onder
de aansprakelijkheid van de klant.
Overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan met Zonmaat voor diensten zoals beschreven in de
offerte.
4.2. De offerte na ondertekening door de klant en bevestiging door Zonmaat en deze algemene
voorwaarden vormen de overeenkomst tussen klant en Zonmaat.
Prijs
5.1. Zonmaat geeft steeds prijzen exclusief BTW op, tenzij anders vermeld.
5.2. Alle werken en/of leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, bijzondere
overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken en
meerkosten te zijn op de vraag van de klant en zullen als dusdanig worden aangerekend.
5.3. Bij het zich voordoen van omstandigheden die de kosten verhogen zoals
valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, van
overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en
uitvoerrechten of verzekeringspremies, zonder dat deze opsomming exhaustief is,
optredende tussen de ondertekening van de bijzondere overeenkomst en/of de
orderbevestiging enerzijds en de definitieve levering anderzijds, kan Zonmaat de
overeengekomen prijs evenredig verhogen.
5.4. De in het vorige lid vermelde wijzigingen in prijs geven de klant geen recht om de
overeenkomst op enigerlei wijze te annuleren of te ontbinden zonder afbreuk te doen aan
eventueel schriftelijk overeengekomen andersluidende bedingen.
5.5. Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke
zijn steeds indicatief en binden Zonmaat niet. Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding
doen ontstaan lastens Zonmaat.
Betalingsvoorwaarden
6.1. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuurdatum op rekening van
Zonmaat, behoudens afwijkend beding expliciet opgenomen in de overeenkomst.
6.2. Bij niet-aanbetaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling interest gevorderd van 12% per jaar. Bovendien wordt, zonder
ingebrekestelling het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10% met een minimum
va € 50,- ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en
contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
6.3. De klant zal geen aanspraak maken op kortingen op de prijs, noch enig retentierecht of
verrekening op de betaling van facturen, tenzij specifiek overeengekomen.
6.4. Zonmaat behoudt zich het recht voor zonder verwittiging of ingebrekestelling haar
prestaties op te schorten in geval van een onbetaald gebleven factuur.
Uitvoering
7.1. Zonmaat zal de diensten naar best vermogen uitvoeren. Zonmaat gaat echter geenszins een
resultaatverbintenis aan.
7.2. Indien diensten zoals omschreven in de offerte werkzaamheden inhouden op daken, dient
de klant deze aan te geven aan de verzekeraar van zijn brandpolis.
7.3. De offerte is gebaseerd op feiten die bekend zijn op het moment van opmaak, inclusief
informatie verstrekt door de klant. Nieuwe informatie of een verandering van
omstandigheden kan ertoe leiden dat de diensten, prijzen en voorwaarden opnieuw
gedefinieerd en aangepast dienen te worden.
7.4. Billijke aanpassingen zullen aan de prijs en/of het programma gedaan worden als een
verandering aan het project een significante verandering teweeg brengt in die afgesproken
diensten, kosten of oplevertijd.
7.5. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan Zonmaat andere, maar technisch
gelijkwaardige componenten leveren zonder dat akkoord vereist is van de klant.
7.6. Het is aan de discretionaire bevoegdheid van Zonmaat om te bepalen met welke eventuele
onderaannemers wordt samengewerkt.
Leveringstermijnen
8.1. Geen materiaal wordt besteld voor uitvoering van de diensten totdat er een bestelling
geplaatst werd bij Zonmaat. Zonmaat is niet aansprakelijk voor vertragingen die te wijten
zijn aan de laattijdige bevestiging door de klant.

Leveringstermijnen zoals vermeld in de offerte zijn louter indicatief en maken geen
essentieel onderdeel uit van de overeenkomst. Overschrijding van de leveringstermijnen
kan geen recht tot vergoeding doen ontstaan lastens Zonmaat.
8.3. Zonmaat is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van in gebreke blijven van
leveranciers klanten of andere derden.
9. Installatie
9.1. De klant garandeert dat de locatie waar de installatie plaatsvindt volledig asbestvrij is en vrij
van enige obstakels die de plaatsing dan wel goede werking zou kunnen verhinderen.
9.2. De klant is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de locatie waar de
installatie plaatsvindt.
9.3. De klant is verantwoordelijk voor de eventuele aanpassing van de verzekeringspolis naar
aanleiding van de aanpassing in de dakconstructie van de locatie waar de installatie
plaatsvindt.
9.4. Klant is eigenaar van het dak of heeft een schriftelijke akkoordverklaring van VvE of
verhuurder.
10. Eigendomsoverdracht en risico
10.1. De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van prijs, kosten, interesten en
andere toebehoren. Deze overgang kan ten vroegste plaatsvinden op het ogenblik van
officiële oplevering. Het risico en de verantwoordelijkheid van de eigendomsrechten gaan
over op de klant vanaf het moment dat de order bevestigd wordt dan wel vanaf
ondertekenen van een bijzondere overeenkomst indien van toepassing.
10.2. De klant zal voor de duur van het eigendomsvoorbehoud zorgdragen voor de installatie en
maatregelen nemen om de eigendomsrechten van Zonmaat veilig te stellen zoals het
afsluiten van de nodige verzekeringspolissen en het overmaken van alle mogelijke
informatie met betrekking tot de eigendomsrechten.
10.3. Wanneer de klant het goed waar het eigendomsvoorbehoud op rust, verkoopt, dan komt
het eigendomsvoorbehoud te rusten op de verkoopprijs of in voorkomend geval op de
vordering tot betaling van de verkoopprijs door de koper.
10.4. Indien het eigendomsvoorbehoud van Zonmaat op enigerlei wijze geschonden wordt,
verklaart de klant zich expliciet akkoord met de vestiging van een pandrecht op de
gerealiseerde verkoopprijs ten voordele van Zonmaat.
11. Aansprakelijkheden
11.1. Zonmaat exonereert zich voor:
- overleggen van foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens;
- aansprakelijkheid van hulppersonen verkeerde aanwending van de goederen
door de klant;
- niet-naleven van wettelijke of andere verplichtingen door de klant.
11.2. De klant vrijwaart Zonmaat voor:
- aanspraken van derden door foutieve aanwending of niet-naleven wettelijke en andere
verplichtingen door de klant;
- vorderingen en procedures die voortvloeien uit eigen handelen of nalaten van de klant,
in strijd met bijzondere overeenkomsten of algemene voorwaarden.
11.3. Zonmaat is niet gehouden tot vergoedingen van indirecte schade of enige andere schade
die de aangegane verzekeringspolis Bedrijfsaanprakelijkheidsuitbating overstijgt.
12. Overmachtsbeding
12.1. Gebeurtenis van overmacht betekent, maar is niet beperkt tot elk van de volgende
gebeurtenissen: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven waarbij
terrorisme is inbegrepen, uitbraak ziekte en epidemieën, stroom- en
telecommunicatieonderbreking, economische factoren zoals leveringsvertragingen, tekort
aan grondstoffen, ongevallen zoals brand, explosies en overheidsingrijpen.
12.2. Ingevolge het plaatsvinden van een gebeurtenis van overmacht is Zonmaat bevrijd van elke
contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid vanaf het plaatsvinden van de
gebeurtenis van overmacht. Ingevolge een gebeurtenis van overmacht kan Zonmaat naar
eigen keuze 1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten, 2) de
overeenkomst per aangetekend schrijven ontbinden of 3) de klant uitnodigen te
onderhandelen over de aanpassing van de voorwaarden van de overeenkomst.
13. Verandering toestand klant
13.1. In geval van overlijden, fusie, faillissement, een verzoek tot surseance van betaling werd
ingediend, verzuim met verplichtingen die voortvloeien uit een met Zonmaat gesloten
overeenkomst van de klant, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Zonmaat het
recht de uitvoering overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
14. Splitsbaarheidsbeding
14.1. De nietigheid of ongeldigheid van een clausule, in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, in deze
overeenkomst zal in geen geval de nietigheid van een andere clausule dan wel van de
overeenkomst in zijn geheel tot gevolg hebben. In dit geval wordt deze clausule vervangen
door een clausule die zo nauw mogelijk aansluit met het doel van de nietige of ongeldige
clausule.
15. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
15.1. Al de overeenkomsten tussen de klant en Zonmaat worden uitsluitend beheerst door het
Nederlands recht.
15.2. De rechtbank Noord-Holland zal alle geschillen tussen partijen beslechten.
15.3. Zonmaat heeft, zonder afbreuk te doen aan artikel 15.2, het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.
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