
A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  S O L A R  V A L U E  

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

1. Solar Value: onderdeel van Vang de Zon BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd 

te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58907505. 

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Solar Value een overeenkomst heeft gesloten of 

beoogt te sluiten. 

3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf. 

4. Overeenkomst: iedere tussen Solar Value en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee 

Solar Value zich verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van werkzaamheden. Onder 

“overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan de “aannemings”- en 

“onderhoudsovereenkomst” als bedoeld in de volgende twee leden, tenzij de aard of strekking van de 

desbetreffende bepaling daaraan in de weg staat. 

5. Aannemingsovereenkomst: iedere tussen Solar Value en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, 

waarmee Solar Value zich verbindt tot het tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard, 

waaronder mede begrepen installaties. 

6. Onderhoudsovereenkomst: de tussen Solar Value en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot 

het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. 

7. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst door Solar Value te leveren zaken, waaronder niet-limitatief 

begrepen duurzame energiesystemen en onderdelen daarvan, zoals zonnecollectoren. 

8. Installatie: de door of namens Solar Value na afronding van de werkzaamheden opgeleverde energiesystemen. 

9. Werkzaamheden: alle tussen partijen overeengekomen en door Solar Value te verrichten werkzaamheden, 

waaronder begrepen het ontwerpen, engineeren en/of installeren van de zaken, alsmede het eventueel 

monitoren, optimaliseren, reconfigureren en onderhouden van de zaken. 

10. Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die Solar Value 

verricht om de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de 

duur van de onderhoudsovereenkomst aan de uit die overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt. 

11. Storing: iedere plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie. 

12. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail. 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, 

door Solar Value, derden worden betrokken. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgaanbiedingen- en overeenkomsten. 

4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het 

bepaalde een tussen partijen opgemaakte schriftelijke overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze 

algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in die overeenkomst. 

6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige 

bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een 

vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel 

en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Solar Value vrijblijvend en kan het 

aanbod ook na aanvaarding daarvan door Solar Value worden herroepen. Van een herroeping van het aanbod 

doet Solar Value zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. 



2. Aan een aanbod dat een kennelijk fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod dat gebaseerd is op door 

de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

3. Solar Value spant zich in het aanbod zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen. Ondergeschikte 

afwijkingen in onder meer beschrijvingen, tekeningen en/of andere specificaties binden Solar Value niet. 

4. Alle door Solar Value middels het aanbod verstrekte gegevens dienen door de opdrachtgever strikt 

vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor 

het aanbod is bestemd. Op een schending van het bepaalde in dit lid is artikel 24 van overeenkomstige 

toepassing. 

5. Indien het aanbod door de opdrachtgever niet wordt aanvaard, dient hij op eerste verzoek van Solar Value over 

te gaan tot verwijdering, dan wel vernietiging van het aanbod.  

6. Behoudens het bepaalde in lid 1 komt de overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien uit het 

aanbod blijkt dat voor totstandkoming van de overeenkomst ondertekening is vereist, komt de overeenkomst 

pas tot stand op het moment dat het aanbod door partijen is ondertekend en in het bezit van Solar Value is 

gesteld. 

7. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Solar Value, komt de overeenkomst 

niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Solar Value uitdrukkelijk anders aangeeft. 

ARTIKEL 4. |  WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDERWERK 

1. De opdrachtgever is gerechtigd de aannemingsovereenkomst na totstandkoming daarvan te wijzigen of aan te 

vullen door daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Solar Value. 

2. Solar Value is niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek tot wijzing of aanvulling van de 

aannemingsovereenkomst indien: 

 dit tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden;  

 dit de kennis, bekwaamheden en/of capaciteiten van Solar Value te boven gaat; 

 dit naar het oordeel van Solar Value niet in belang is van de opdrachtgever; 

 de opdrachtgever de offerte als bedoeld in het volgende lid niet aanvaardt. 

3. Indien Solar Value het verzoek als bedoeld in lid 1 aanvaardt, verstrekt hij de opdrachtgever een schriftelijke 

offerte welke tenminste bevat een opgave van alle financiële gevolgen die uit de wijzing of aanvulling van de 

aannemingsovereenkomst voorvloeien, een specificatie van de gewijzigde of extra werkzaamheden, van de 

planning en het werkplan, alsmede een opgave van aangepaste uitvoerings- en opleveringstermijnen en 

betalingscondities. 

4. Solar Value is gerechtigd de kosten die gepaard gaan met het vervaardigen van de offerte als bedoeld in het 

vorige lid aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ongeacht of de opdrachtgever die offerte al dan niet 

aanvaardt. 

5. Solar Value is bevoegd de opdrachtgever een voorstel tot wijziging of aanvulling van de 

aannemingsovereenkomst te doen, mits de werkzaamheden en resultaten van de werkzaamheden aan de 

overeenkomst zullen blijven beantwoorden. 

6. De opdrachtgever is gerechtigd het voorstel als bedoeld in lid 5 zonder opgave van redenen af te wijzen. 

Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert, volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure. 

7. Indien de procedure in verband met de wijziging of aanvulling wordt vertraagd door een omstandigheid die 

niet aan Solar Value kan worden toegerekend, is artikel 16 van overeenkomstige toepassing. 

8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging of aanvulling laat 

betalingsverplichtingen die voor de opdrachtgever uit de gewijzigde of aangevulde aannemingsovereenkomst 

voortvloeien onverlet. 

 

ARTIKEL 5. |  INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN SOLAR VALUE 

1. Solar Value is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan 

derden. 

2. Solar Value zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Solar Value is in dit kader echter 

mede afhankelijk van de informatie die hij van de opdrachtgever of van de door of namens de opdrachtgever 

ingeschakelde derden heeft ontvangen. Voor een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden die 

toegerekend kan worden aan de omstandigheid dat Solar Value is uitgegaan van door of namens de 

opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie, draagt Solar Value nimmer enige aansprakelijkheid. De 

opdrachtgever vrijwaart Solar Value van alle aanspraken van derden ter zake.  



3. Solar Value staat ervoor in dat hij op de hoogte is van de voor de werkzaamheden relevante wettelijke 

voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede de overige toepasselijke normen. 

4. Solar Value staat ervoor in dat de door hem geïnstalleerde zaken voldoen aan de eisen die uit de overeenkomst 

voortvloeien, waaronder verstaan worden de eisen die voortvloeien uit het normale gebruik van de zaken. Voor 

het voldoen van de zaken aan de eisen van het bijzondere gebruik daarvan, staat Solar Value uitsluitend in 

indien en voor zover die bijzondere eisen schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Op verzoek van de opdrachtgever zal Solar Value hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig 

mogelijk informeren over de voortgang daarvan en de staat waarin de werkzaamheden zich bevinden. Indien 

en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen, zal Solar Value een keuringsplan, protocol, logboek, 

rapport of verslag overleggen, waarmee aangetoond kan worden dat de werkzaamheden en de resultaten 

daarvan voldoen aan de overeengekomen eisen. 

6. Indien schade aan de zaken ontstaat die zich vóór oplevering van de werkzaamheden openbaren, zal Solar 

Value die schade voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade hem niet kan worden toegerekend of het 

anderszins onredelijk is dat Solar Value dit nadeel draagt. Herstel van schade die niet voor rekening van Solar 

Value komt, wordt aangemerkt als meerwerk in de zin van artikel 4. 

7. Solar Value verstrekt op verzoek van de opdrachtgever informatie omtrent de door Solar Value gehanteerde 

verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid en 

verleggingsregeling inzake de omzetbelasting. 

8. Solar Value verstrekt de opdrachtgever op zijn verzoek tijdig en naar beste inzicht alle instructies die voor het 

gebruik van de geleverde zaken redelijkerwijs benodigd zijn. 

 

ARTIKEL 6. |  VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

1. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Solar Value tijdig en naar waarheid alle relevante informatie verstrekt 

die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, waaronder mede begrepen 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet en 

uitvoering van de werkzaamheden of het gebruik van de zaken. Solar Value is ten aanzien van door of vanwege 

de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, waaronder ontwerpen, tekeningen, berekeningen en 

bestekken niet verder gehouden dan een globale toetsing te verrichten aan de normen van het installatievak. 

2. Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever zorg draagt voor de aanwezigheid van voor de uitvoering van 

de overeenkomst benodigde goederen, staat hij ervoor in dat deze goederen op de overeengekomen plaats 

tijdig ter beschikking staan van Solar Value. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van alle door 

hem beschikbaar gestelde goederen. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door Solar Value voor de uitvoering van de werkzaamheden ter 

beschikking gestelde personen kosteloze en vrije toegang hebben tot de locatie van uitvoering en dat alle 

redelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om een deugdelijke uitvoering van de 

overeenkomst mogelijk te maken. Voorts stelt de opdrachtgever de hierbedoelde personen een ruimte ter 

beschikking voor de opslag van de goederen die voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn.   

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de toestand van de gebouwen en locaties waar de werkzaamheden 

worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of 

ernstig belemmeren. De opdrachtgever is verplicht Solar Value en door of namens hem ter beschikking 

gestelde personen tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen. 

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Solar Value en de door hem ter beschikking gestelde personen, met 

leveringsgarantie, tijdig en kosteloos gebruik kunnen maken van op de plaats van uitvoering benodigde 

(nuts)voorzieningen. 

6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluiting van opgeleverde installaties op de openbare 

netwerken. 

7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de hulppersonen die door hem zijn voorgeschreven. Indien de 

opdrachtgever de contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren, is Solar Value 

nimmer verplicht hen te contracteren. Een tekortkoming van de hierbedoelde hulppersonen is voor Solar Value 

aanleiding om de overeenkomst op te schorten. 

8. Buiten werktijden is de opdrachtgever aansprakelijk voor de zaken, hulpmiddelen, gereedschappen en overige 

eigendommen van Solar Value die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en op 

locatie van de opdrachtgever zijn opgeslagen. 



9. Teneinde de uitvoering van de werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren, zal de opdrachtgever zich 

gedurende de uitvoering van de werkzaamheden onthouden van alle handelingen, waaronder het geven van 

instructies die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met hetgeen daartoe uitdrukkelijk 

is overeengekomen. 

10. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen om een tijdige uitvoering van de overeenkomst 

mogelijk te maken, daaronder begrepen het in ontvangst nemen van goederen die voor de uitvoering van de 

werkzaamheden benodigd zijn, op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. 

11. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vertragingsschade en/of extra gemaakte kosten waarmee Solar Value 

bij adequate informatieverstrekking en/of tijdige en deugdelijke beschikbaarstelling van goederen en 

voorzieningen door de opdrachtgever geen rekening behoefde te houden. 

 

ARTIKEL 7. |  VERZEKERINGEN 

1. Bij relevante verzekeringen die Solar Value in de uitoefening van zijn bedrijf is aangegaan zijn de 

opdrachtgever, diens gemachtigde en/of derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld niet 

meeverzekerd. 

2. Op verzoek van de opdrachtgever draagt Solar Value er zorg voor dat de opdrachtgever een schriftelijk bewijs 

ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen. 

 

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN  

1. Solar Value is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de opdrachtgever 

Solar Value in kennis heeft gesteld/in het bezit heeft gesteld van alle voor de uitvoering van de overeenkomst 

benodigde gegevens c.q. goederen ten aanzien waarvan overeengekomen is dat zij door de opdrachtgever ter 

beschikking worden gesteld. Overeengekomen uitvoeringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Solar 

Value daadwerkelijk over deze gegevens c.q. goederen beschikt en hij de overeengekomen termijnbetaling 

heeft ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Solar Value evenwel bevoegd eerder aan te 

vangen of op te leveren.  

2. Overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Het 

verzuim van Solar Value treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever zich optimaal heeft ingespannen om 

Solar Value in overleg aan te sporen tot voortzetting of afronding van de overeengekomen werkzaamheden en 

indien dit niet tot de gewenste resultaten leidt, Solar Value schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij Solar 

Value een redelijke termijn stelt de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen en de nakoming na het 

verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

ARTIKEL 9. |  TOETSING  

1. De opdrachtgever is bevoegd om middels controles, beproevingen of tests te toetsen of de werkzaamheden en 

resultaten daarvan voldoen aan de overeengekomen eisen. 

2. De toetsing als bedoeld in het vorige lid vindt uitsluitend plaats na overleg met Solar Value. Toetsing vindt 

uitsluitend plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever. Voor zover van hem in redelijkheid verlangd 

kan worden, zal Solar Value de opdrachtgever bij de toetsing de noodzakelijke medewerking verlenen. 

3. Indien de opdrachtgever van zijn recht als bedoeld in lid 1 gebruik maakt, is hij verplicht de werkzaamheden 

zo min mogelijk te verstoren. Voor vertraging of kosten die uit de toetsing voortvloeien en niet aan Solar Value 

kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever aansprakelijk. Schade aan de installatie die als gevolg van 

de toetsing ontstaat, komt voor rekening van de opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 10. |  AANVAARDING EN OPLEVERING 

1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat de opdrachtgever de resultaten van 

de werkzaamheden heeft aanvaard. Solar Value is bevoegd de resultaten van de werkzaamheden in gedeelten 

op te leveren. 

2. Solar Value doet de opdrachtgever mededeling van de omstandigheid dat de resultaten van de werkzaamheden 

voor aanvaarding vatbaar zijn. Indien de opdrachtgever niet binnen een door Solar Value gestelde redelijke 

termijn na deze mededeling schriftelijk bezwaren ten aanzien van de resultaten van de werkzaamheden 

aanvoert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. 



3. Geen reden tot weigering zijn kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden 

hersteld, mits deze gebreken de ingebruikname van de installatie niet in de weg staan. 

4. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de opdrachtgever (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het 

tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in de eerste zin van lid 2 bedoelde mededeling. 

5. Op verzoek van de opdrachtgever kan de aanvaarding van de resultaten van de werkzaamheden ook zonder de 

kennisgeving als bedoeld in de eerste zin van lid 2 plaatsvinden, waarbij de opdrachtgever Solar Value 

schriftelijk meedeelt de werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze 

mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding. 

6. De opdrachtgever dient tijdig mee te werken aan een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden, bij 

gebreke waarvan Solar Value aanspraak maakt op vergoeding van de wettelijke rente conform artikel 6:119a 

van het Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag waarop de medewerking had moeten worden verleend. 

7. De opdrachtgever is gehouden Solar Value schriftelijk en binnen bekwame tijd nadat dit hem kenbaar was of 

redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn te informeren over tekortkoming van Solar Value. 

 

ARTIKEL 11. |  OVERMACHT 

1. Solar Value is niet gehouden enige verplichting uit de overeenkomst na te komen, indien hij daardoor wordt 

gehinderd door een omstandigheid die hem krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen niet is toe te rekenen.  

2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, mede 

verstaan een tekortkoming in de nakoming van een tussen Solar Value en zijn toeleveranciers geldende 

overeenkomst, welke Solar Value niet kan worden toegerekend en de nakoming van de overeenkomst tussen 

Solar Value en de opdrachtgever in de weg staat, arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel, 

tekortschieten van hulppersonen, transportmoeilijkheden, brand en verlies van te verwerken onderdelen, 

maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of 

handelsverboden, gewelddadige of gewapende acties, storingen in de energievoorzieningen, in 

communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Solar Value of derden. 

3. Gedurende de overmachtsituatie worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin 

de overmacht voortduurt langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd 

de overeenkomst te ontbinden zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van 

schadevergoeding.  

4. Indien Solar Value bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Solar Value gerechtigd het reeds 

uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als 

ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 

ARTIKEL 12. |  LEVERING VAN ZAKEN ZONDER WERKZAAMHEDEN 

1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten waarbij Solar Value zich uitsluitend heeft verbonden tot de 

levering van zaken. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de zaken uitsluitend geleverd op het daartoe door de 

opdrachtgever opgeven afleveradres. 

3. Alle vermelde productprijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening komen van 

de opdrachtgever. 

4. Indien de zaken niet konden worden afgeleverd als gevolg van een omstandigheid die de klant is toe te 

rekenen, zal Solar Value de zaken voor rekening en risico van de klant opslaan onverminderd de verplichting 

van de klant tot betaling van de koopprijs. Op eerste verzoek van Solar Value zal de klant mededelen binnen 

welke termijn de zaken alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan 5 

werkdagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Solar Value is bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden indien de klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de zaken 

nog steeds heeft nagelaten. De overeengekomen koopprijs, alle gemaakte kosten, schade en interesten ter 

zake komen voor rekening van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 13. | ONDERHOUD  



1. De bepalingen in dit artikel zijn, onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, uitsluitend 

van toepassing op onderhoudsovereenkomsten waarbij uitdrukkelijk is overeengekomen dat Solar Value 

gedurende een bepaalde periode onderhoudswerkzaamheden aan installatie zal verrichten.  

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden onderhoudswerkzaamheden uitsluitend verricht aan in 

Nederland opgestelde installaties. 

3. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt Solar Value er zorg voor dat storingen gedurende 24 uur 

per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld. 

4. Solar Value spant zich tijdens de looptijd van de onderhoudsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen in 

om met preventieve onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van storingen op een redelijkerwijs 

acceptabel niveau te houden. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen, zal Solar Value zich 

naar beste inzicht en vermogen inspannen om met correctieve onderhoudswerkzaamheden storingen te 

verhelpen. 

5. Solar Value is te allen tijde bevoegd de onderhoudswerkzaamheden  op afstand te verrichten door middel van 

een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie van de opdrachtgever. 

6. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient de opdrachtgever vooraf schriftelijk een 

opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden 

verstrekt op basis van de door Solar Value werkelijk gemaakte kosten. 

7. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden is de opdrachtgever gehouden door ondertekening te 

verklaren dat de opdracht is voltooid. Na ondertekening gelden de onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd. 

8. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt Solar Value ervoor dat op het terrein of de locatie waar de 

onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat 

deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de „As Built‟ situatie van de 

uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de onderhoudsovereenkomst 

vastgelegde vergoeding. 

9. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de regels of 

voorschriften als genoemd in artikel 5.3 dit voorschrijven informeert Solar Value de opdrachtgever omtrent te 

nemen maatregelen. De opdrachtgever kan door middel van een wijziging krachtens artikel 4 Solar Value de 

noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen. 

10. Solar Value stelt de opdrachtgever tevoren in kennis van het tijdstip waarop de onderhoudswerkzaamheden 

zullen worden verricht. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de onderhoudswerkzaamheden op het 

overeengekomen tijdstip kunnen worden uitgevoerd. 

11. Onverminderd het bepaalde in lid 6 zal Solar Value zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om 

spoedeisende storingen na opdrachtverlening door de opdrachtgever binnen 24 uur na de melding ervan te 

verhelpen,  tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige storingen worden voor zover mogelijk 

gedurende de normale werktijden van Solar Value of de door hem ingeschakelde derde verholpen. 

ARTIKEL 14. |  DUUR EN OPZEGGING VAN DE ONDERHOUDSOVEREENKOMST 

1. De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Indien deze duur niet uitdrukkelijk tussen 

partijen is overeengekomen, is de onderhoudsovereenkomst aangegaan voor één jaar. 

2. De onderhoudsovereenkomst als bedoeld in lid 1 wordt steeds stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode 

verlengd, tenzij een van de partijen de onderhoudsovereenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een 

opzegtermijn van zes maanden. Bij opzegging van een enkele opdracht tot uitvoering van 

onderhoudswerkzaamheden geldt een opzegtermijn van één maand 

3. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt de onderhoudsovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke 

einddatum. 

 

ARTIKEL 15. | WERKPLAN 

1. Solar Value maakt na totstandkoming van de onderhoudsovereenkomst, doch vóór aanvang van de 

werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de onderhoudswerkzaamheden, de volgorde 

en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin de onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 

2. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de opdrachtgever van het storingsgedrag van de installatie, 

van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, 

alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken 

van de correctieve onderhoudswerkzaamheden. 



3. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de opdrachtgever. Indien het werkplan past in de 

beschrijving als genoemd in lid 2 kan de opdrachtgever zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden. 

4. Solar Value past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten 

voor het betreffende jaar. 

5. Indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van 

voorziene en beoogde opdrachten  voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve 

onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden. 

6. De in lid 5 bedoelde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de opdrachtgever tenminste een maand 

van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan zijn vermeld worden tenminste 

twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt.  

 

ARTIKEL 16. |  OPZEGGING, VERTRAGING, OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 

2. Solar Value is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op 

te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen 

uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Solar 

Value ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn 

verplichtingen niet zal nakomen.  

3. Indien op de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig 

beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn 

vermogen kan beschikken, is Solar Value gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

4. Voorts is Solar Value gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke 

van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan 

in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 

Solar Value op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.  

6. Indien Solar Value de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de 

opdrachtgever terstond opeisbaar. 

7. Indien Solar Value naar zijn oordeel recht heeft op opschorting of ontbinding krachtens dit artikel, deelt hij dat 

de opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en 

indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. In geval van opschorting 

vermeldt Solar Value de gevolgen ten aanzien van de planning. 

8. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan vertraagd en is dit Solar Value niet toe te rekenen, dan is de 

opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan Solar Value alle verrichte 

werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit 

verplichtingen die Solar Value reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de overeenkomst, 

berekend vanaf het moment van het intreden van vertraging. 

9. Indien de werkzaamheden gedurende meer dan drie maanden zijn vertraagd, is Solar Value bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden.  

10. In geval van opzegging, opschorting of ontbinding, is de opdrachtgever verplicht om de vaste prijs die in de 

overeenkomst is vastgesteld te betalen, verminderd met de besparingen die voor Solar Value uit  

de beëindiging van de overeenkomst voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke 

door Solar Value te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag  

van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Solar Value bij volledige uitvoering van de 

werkzaamheden zou hebben gemaakt. 

11. De opdrachtgever is tevens verplicht de schade die Solar Value lijdt te vergoeden onverminderd de 

gehoudenheid van Solar Value die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een 

tekortkoming die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend. 

ARTIKEL 17. |  GARANTIE 

1. Alle rechten uit garanties afkomstig van toeleveranciers van zaken die door van Solar Value bij de uitvoering 

van de werkzaamheden worden gebruikt, worden aan hem overgedragen. Behoudens het bepaalde in lid 2, is 

elke garantie is beperkt tot de door de fabrikant van de zaken meegeleverde fabrieksgarantie. 



2. Eventueel door Solar Value aangeboden aanvullende garantie kan door de opdrachtgever tegen betaling 

worden verkregen onder de voorwaarden die in het aanbod daarvan zijn gesteld. 

3. De garantie vervalt indien het gebrek aan de geleverde zaak of installatie het gevolg is van een van buiten 

komende oorzaak en niet aan Solar Value of de fabrikant kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-

limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, verkeerde 

toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van 

veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Solar Value zijn 

uitgevoerd. 

4. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten 

worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Solar Value streeft ernaar hiervan 

tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van opdrachtgever tot 

betaling van deze kosten onverlet. 

5. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet. 

ARTIKEL 18. |  PRIJZEN  

1. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Indien voor het verrichten van 

werkzaamheden een richtprijs is overeengekomen, zal die richtprijs met niet meer dan 10% worden 

overschreden, tenzij Solar Value de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een verdere overschrijding heeft 

gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. Binnen de 

redelijke grenzen is Solar Value gehouden aan zulke beperking of vereenvoudiging mee te werken. 

2. Alle door Solar Value vermelde prijzen zijn exclusief btw. 

3. Alle door Solar Value vermelde prijzen van werkzaamheden zijn gebaseerd op een normale werkweek 

(maandag tot en met vrijdag). Werkzaamheden die buiten de normale werktijden - uitgaande van de normale 

werktijden van de Solar Value of door hem ingeschakelde derden - worden verricht, zijn gebaseerd op de in de 

overeenkomst vastgestelde tarieven en toeslagen.  

4. Zonder tussenkomst van de rechter is Solar Value gerechtigd kostenverhogende omstandigheden die zijn 

ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de 

prijsbepaling van belang waren, aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij Solar Value de onjuistheid van 

die gegevens voor de vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Solar Value doet zo spoedig mogelijk 

mededeling aan de opdrachtgever van de noodzaak om een dergelijke prijsverhoging door te berekenen. De 

opdrachtgever is gerechtigd een voorstel te doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk, 

onverminderd zijn rechten als bedoeld in artikel 16.   

5. De door Solar Value uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de 

onderhoudsovereenkomst vastgestelde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden 

geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen. 

6. Wacht- en uitvaluren ten aanzien van personeel c.q. materieel van Solar Value, welke de opdrachtgever kunnen 

worden toegerekend, worden verrekend op basis van de in de overeenkomst vastgestelde tarieven. 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vindt verrekening van wijzigingen in lonen, sociale lasten, 

prijzen, huren en vrachten plaats conform de risicoregeling installatietechniek. 

 

ARTIKEL 19. |  BETALINGEN  

1. Tenzij anders is overeengekomen, komen partijen ten aanzien van de aannemingsovereenkomst een 

betalingsschema in termijnen overeen. Solar Value is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te 

dienen: 

 zodra de werkzaamheden zijn opgeleverd;  

 zodra de overeenkomst is opgezegd of ontbonden.  

Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht ten aanzien van overige aanspraken van Solar 

Value op de opdrachtgever. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na 

factuurdatum op de door Solar Value voorgeschreven wijze. 

3. De opdrachtgever is gehouden de door hem aan Solar Value verschuldigde bedragen volgens de 

overeengekomen betalingsregeling te voldoen.  

4. Betaling dienen te allen tijde te geschieden zonder korting of verrekening. 



5. Indien Solar Value vermoedt dat de opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal 

nakomen, is Solar Value gerechtigd om van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico genoegzame 

zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. 

6. Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan om namens Solar Value betalingen te verrichten aan door Solar 

Value ingeschakelde derden. 

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de 

dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

Deze (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan. 

8. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in 

mindering op langst openstaande facturen, ook indien de opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking 

heeft op latere facturen. 

9. Alle werkelijk door Solar Value gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter verkrijging 

van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening, tenzij Solar Value uitdrukkelijk 

te kennen geeft deze kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het openstaande bedrag. 

10. Solar Value is te allen tijde gerechtigd om de vorderingen op de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk over te 

dragen (cederen) of in pand geven. 

 

ARTIKEL 20. |  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER 

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de grond aanwezige 

verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën, zoals asbest en legionella. De aanwezigheid daarvan 

geeft Solar Value recht op opschorting van de overeenkomst. Het verwijderen daarvan door Solar Value wordt 

aangemerkt als meerwerk in de zin van artikel 4. 

2. Uitsluitend de opdrachtgever is aansprakelijk voor de vertragingen en/of extra te maken kosten in verband 

met de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften 

van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na totstandkoming van de overeenkomst 

worden gewijzigd of in werking treden. 

3. De opdrachtgever vrijwaart Solar Value van alle aanspraken van derden die ontstaan in verband met een 

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst of deze 

algemene voorwaarden voortvloeien. 

4. De opdrachtgever vrijwaart Solar Value van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze 

schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijft. 

 

ARTIKEL 21. |  AANSPRAKELIJKHEID VAN SOLAR VALUE 

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Solar Value, is Solar Value na oplevering van de 

werkzaamheden niet langer aansprakelijk voor gebreken, tenzij die gebreken hem kunnen worden 

toegerekend en bovendien de opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft 

opgemerkt en bovendien de opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had 

moeten ontdekken. 

2. Solar Value is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de zaken op grond van Afdeling 

6.3.3. (productenaansprakelijkheid) van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is. 

3. Mocht Solar Value toch aansprakelijk zijn, dan kan hij uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor door de 

opdrachtgever geleden directe materiële schade. Gevolgschade waaronder geleden verlies, gederfde winst, 

schade als gevolg van bedrijfstagnatie, waardevermindering of verlies van producten, alsmede bedragen die in 

de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn 

uitgevoerd, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel garandeert de door Solar Value ingeschakelde zelfstandige 

hulppersoon voor eigen rekening de gebreken te herstellen waarvoor hij aansprakelijk is, dan wel de schade te 

beperken of op te heffen gedurende de in artikel 22.1 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel 

in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding en in 

het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de opdrachtgever niet het recht toe om 

herstel te vorderen, doch wordt door de door Solar Value ingeschakelde zelfstandige hulpersoon een 

schadevergoeding betaald. Door deze hulpersoon vervangen onderdelen worden zijn eigendom. 

5. Ingeval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van door Solar Value 

ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dient de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om met die 



hulppersoon tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever die handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure 

wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van Solar Value, deze in rechte aan te spreken alvorens hij zijn 

eventuele rechten jegens Solar Value geldig maakt. 

6. Solar Value kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt gedekt door de verzekeringen 

van de opdrachtgever. Bij werkzaamheden die betrekking hebben op zaken en installaties die door de 

opdrachtgever naar de Verenigde Staten en Canada worden geëxporteerd is Solar Value alleen aansprakelijk  

voor schaden die niet worden gedekt door de door de opdrachtgever afgesloten verzekeringen. Eén en ander 

onverminderd het bepaalde in dit artikel. Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de overeenkomst 

verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Solar 

Value te vrijwaren voor aanspraken van de verzekeraar op Solar Value. 

7. Solar Value is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de opdrachtgever of derden 

(mede)veroorzaakt door de door de opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen. 

8. De opdrachtgever vrijwaart Solar Value van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg 

van een gebrek in een door de opdrachtgever aan een derde geleverd product of installatie en dat mede 

bestond uit door Solar Value ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de 

opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 5. 

9. De aansprakelijkheid van Solar Value is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst 

vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals in geval van een 

richtprijs, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudsovereenkomsten met een looptijd van meer 

dan één jaar, wordt de prijs vastgesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar. 

10. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen 

risico van de verzekering van Solar Value en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 

1.000.000, -. 

 

ARTIKEL 22. |  VERVAL EN VERJARING 

1. Elke aansprakelijkheid van Solar Value of door hem ingeschakelde zelfstandige hulppersonen vervalt, voor 

zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de 

overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd. 

2. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame 

spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd 

Solar Value in gebreke heeft gesteld. 

3. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en 

gemotiveerde ingebrekestelling. 

4. In afwijking van de vorige leden verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond 

zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst 

beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een 

consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt 

indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd. 

 

ARTIKEL 23. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door Solar Value geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de 

overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 

2. Het is de opdrachtgever verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te 

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop 

willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Solar Value hiervan zo spoedig mogelijk in kennis 

te stellen. 

4. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verzekeren en verzekerd 

te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste 

verzoek aan Solar Value ter inzage worden gegeven. 

5. De opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Solar Value of door Solar Value aangewezen 

derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust zich bevinden. 



Solar Value is alsdan gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande 

redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 24. | GEHEIMHOUDING  

1. Solar Value zal alle vertrouwelijke gegevens afkomstig van of namens de opdrachtgever die hem in kader van 

de overeenkomst ter kennis zijn gekomen, geheimhouden. Solar Value draagt er zorg voor dat zijn 

personeelsleden, alsmede de door hem ingeschakelde derden de vertrouwelijkheid van die informatie 

respecteren.  

2. Alle informatie ten aanzien van het bedrijf van Solar Value die de opdrachtgever in het kader van de 

overeenkomst ter kennis is gekomen, is strikt vertrouwelijk. Het is de opdrachtgever verboden deze informatie 

voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Indien de 

opdrachtgever deze geheimhoudingsverplichting schendt, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ter 

grootte van € 100.000, -, onverminderd het recht van Solar Value om volledige schadevergoeding te vorderen. 

3. Als vertrouwelijke informatie wordt aangemerkt alle informatie waaromtrent een partij mededeling heeft 

gedaan dat die informatie vertrouwelijk is of uit de aard van de informatie voortvloeit dat die informatie 

vertrouwelijk is. 

 

ARTIKEL 25. |  INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de opdrachtgever geleverde goederen, 

gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Solar Value. Uitsluitend Solar Value is gerechtigd tot 

openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie. De 

opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht daarvan. 

2. De door Solar Value aan de opdrachtgever verstrekte documenten, waaronder ontwerpen, tekeningen, 

technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden 

gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele 

en industriële eigendom, doch pas nadat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Solar 

Value heeft voldaan. 

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om volgens de ontwerpen van Solar Value gerealiseerde installaties 

geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van Solar Value en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. Solar Value is bevoegd aan die toestemming 

voorwaarden te verbinden, zoals het betalen van een vergoeding.  

4. De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Solar Value, zonder diens 

tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, indien de overeenkomst is ontbonden 

wegens een tekortkoming die aan Solar Value kan worden toegerekend. In dat geval is Solar Value niet 

aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de 

opdrachtgever. 

5. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet 

exclusief. De opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en 

alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking 

hebben op meerdere installaties voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. 

6. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever als bedoeld in lid 1 is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever 

verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter 

beschikking van derden te stellen of door derden te laten gebruiken. Het is de opdrachtgever verboden de 

programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De opdrachtgever zal de programmatuur 

niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen wordt de broncode van de programmatuur, alsmede de bij de ontwikkeling daarvan 

voortgebrachte technische informatie niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. 

 

ARTIKEL 26. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Solar 

Value is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 



2. Elk geschil zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de 

statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel, gevestigd te ‟s Gravenhage, 

zoals van toepassing waren op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. 

3. In afwijking van het vorige lid is Solar Value bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de wet 

bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Solar Value. 

4. De opdrachtgever is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij 

niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de opdrachtgever geacht 

domicilie te hebben gekozen in „s Gravenhage. 

5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 

58907505. 

 


