Algemene
Verkoopvoorwaarden
van
CENNED
Solar,
onderdeel en handelsnaam van CENNED Beheer B.V., in deze
voorwaarden aangeduid als ‘CENNED SOLAR’
1.
Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die door CENNED SOLAR, opdrachtnemer,
worden aangegaan met een ander, opdrachtgever, ten behoeve
van het Product (een cirkelronde All-in-One zonne-energie
modulewaaier, die astronomisch wordt gestuurd en beweegt via
twee assen en zodoende groene stroom kan opwekken. Het
Product volgt onafgebroken de zon en stelt de zonnepanelen op
in een hoek van 90 graden ten opzichte van de zon) en de
daarmee gemoeid zijnde werkzaamheden (in)koop, installeren,
plaatsen en onderhoud.
1.2 Elke
wijziging
of
aanvulling
van
deze
Algemene
Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen.
2.
Offertes, opdrachten, totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van CENNED SOLAR zijn niet bindend en aan
wijziging of annulering onderhevig.
geplaatst
door opdrachtgever
gelden
als
2.2 Opdrachten
onherroepelijk. (ingevulde) offertes van de opdrachtgever
binden CENNED SOLAR op zichzelf niet.
2.3 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CENNED SOLAR
komt enkel tot stand nadat CENNED SOLAR deze schriftelijk
heeft bevestigd.
2.4 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting
voor CENNED SOLAR tot levering van een gedeelte van de in de
aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig
gedeelte van de opgegeven prijs, evenmin geldt de aanbieding
automatisch voor nabestellingen.
3.
Verplichtingen opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die
CENNED SOLAR naar haar oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht, voor eigen rekening en
risico, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking van CENNED SOLAR te stellen. CENNED SOLAR
heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot
het moment dat opdrachtgever alle gegevens en bescheiden
heeft verstrekt.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de
door haar ter beschikking gestelde bescheiden. CENNED SOLAR
is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kabel- en leidingschade
als gevolg van plaatsingswerkzaamheden van het product op
basis van een KLIC-melding van het Kadaster. CENNED wordt
door Opdrachtgever gevrijwaard voor aanspraken van derden
als gevolg van kabel- en leidingschade.
3.3 Indien de opdracht niet alleen bestaat uit het verrichten van
werkzaamheden, maar ook het afleveren van goederen op een
bepaald adres, dan dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen
dat de plaats waar de goederen moeten worden afgeleverd
goed bereikbaar is. Indien de afgeleverde goederen ook door
CENNED SOLAR moeten worden geplaatst en geïnstalleerd, dan
zorgt opdrachtgever ervoor dat alle door CENNED SOLAR in dat
verband gegeven aanwijzingen op leveringsdatum gereed zijn.
Als opdrachtgever niet of niet tijdig aan deze verplichting
voldoet, dan heeft CENNED SOLAR het recht alle kosten die
hieruit voortvloeien op opdrachtgever te verhalen, zonder dat
daarvoor enige ingebrekestelling vereist is.
4.
Levering en levertijd
4.1 De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de
overeenkomst. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd
dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door
overmacht (zie artikel 9 van deze voorwaarden). Levering is
afhankelijk van beschikbaarheid en voldoende capaciteit, tenzij
anders overeengekomen.
4.2 Door CENNED SOLAR opgegeven levertijden gelden steeds bij
benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige
levering dient CENNED SOLAR schriftelijk in gebreke te worden
gesteld en een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog
aan haar verplichtingen te voldoen, zulks met inachtneming
van hetgeen is bepaald in artikel 13 van deze voorwaarden.
4.3 CENNED SOLAR heeft het recht bepaalde werkzaamheden,
zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten
door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of
derde, indien zulks naar oordeel van CENNED SOLAR wenselijk
is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de
opdracht.
4.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn
overeengekomen, zijn leveringen Levering geschiedt op de

overeengekomen plaats van bestemming, Delivered Duty Paid
(‘DDP’, conform het terzake bepaalde in de laatste versie van
de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van
Koophandel).
4.5 CENNED SOLAR heeft het recht om in gedeelten te leveren.
Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere
deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.
4.6 De opdrachtgever heeft een afnamenverplichting. De producten
dienen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen
tijdstip van aflevering door of namens de opdrachtgever
volledig in ontvangst te worden genomen. Indien de
opdrachtgever de producten niet of niet tijdig afneemt, is zij
zonder ingebrekestelling in verzuim. Alsdan zullen de producten
worden opgeslagen voor rekening en risico van de
opdrachtgever en zal opdrachtgever in dat geval alle
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,
verschuldigd zijn.
5. Risico- en eigendomsovergang
5.1 Het risico van de afgenomen producten gaat over op de
opdrachtgever op het moment waarop CENNED SOLAR de
producten voor levering aanbiedt in overeenstemming met de
overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Alle door CENNED SOLAR geleverde producten blijven
eigendom van CENNED SOLAR tot aan het moment van
volledige voldoening van al hetgeen CENNED SOLAR in verband
met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel
latere overeenkomsten van dezelfde aard van de afnemer te
vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
De opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van een eventueel
retentierecht met betrekking tot die zaken en zal geen beslag
(doen) leggen op die zaken.
6.
Conformiteit
6.1 Alle opgaven door CENNED SOLAR van getallen, maten,
gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot zaken
worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. CENNED SOLAR kan
er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen
zullen voordoen.
6.2 Indien de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft,
buiten Nederland moeten worden gebruikt en/of geplaatst,
dient opdrachtgever zich er van te vergewissen dat de door
haar te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij
horende normen, voorschriften en/of andere eisen voldoen aan
alle in het land van bestemming daaraan van overheidswege
gestelde bepalingen en zal CENNED SOLAR hierover
informeren.
7.
Garantie
7.1 CENNED SOLAR garandeert dat de door haar geleverde
producten vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten
gedurende een periode van 24 maanden na levering.
7.2 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout
vertoont, heeft de opdrachtgever recht op herstel van de zaak.
CENNED SOLAR kan er voor kiezen om de zaak te vervangen
indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft
slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet
mogelijk is.
7.3 De garantie geldt niet indien, naar oordeel van de CENNED
SOLAR, schade het gevolg is van een onkundige behandeling
veroorzaakt of het niet juist opvolgen van instructies door de
opdrachtgever, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever.
7.4 Indien CENNED SOLAR een beroep van opdrachtgever op
hiervoor geformuleerde garantie honoreert, dan houdt dat op
geen enkele wijze een erkenning van aansprakelijkheid voor
schade in. In dit verband geldt artikel 13 onverkort.
8.
Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot geleverde producten en/of verrichte diensten
en/of alle hieraan gerelateerde documentatie of andere
materialen blijven te allen tijde bij CENNED SOLAR of derdenrechthebbenden, en gaan door de overeenkomst met CENNED
SOLAR niet over op de afnemer, ook niet indien de producten
of aanverwante knowhow specifiek voor de opdrachtgever zijn
ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.
8.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd om logo’s, tekeningen,
vormgevingen of andere herkenningstekens op en van
producten te wijzigen, te verwijderen en/of na te maken. Alle
logo’s tekeningen en andere vormgevingen op en van
producten, alsmede verwijzingen daarnaar op internet en in
brochures en catalogi blijven, voorzover deze onderwerp zijn
van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom,
eigendom van CENNED SOLAR dan wel van de rechthebbende.

9.
Overmacht
9.1 Indien CENNED SOLAR zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van
overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het
moment dat CENNED SOLAR alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen zonder dat daardoor enig
recht op schadevergoeding ontstaat. Onder overmacht wordt in
ieder geval begrepen: (i) omstandigheden met betrekking tot
personen en/of materiaal waarvan CENNED SOLAR gebruik
maakt of gewoonlijk gebruik maakt voor de uitvoering van de
overeenkomst, die van dien aard zijn dat zij de uitvoering van
de overeenkomst verhindert of het zo bezwaarlijk en/of
onevenredig duur maakt voor CENNED SOLAR dat het van
CENNED SOLAR niet langer verlangd kan worden dat het de
overeenkomst uitvoert of onmiddellijk uitvoert; (ii) de
omstandigheid dat alle prestaties die relevant zijn voor de
eigen prestatie van CENNED SOLAR niet geleverd worden of
niet juist of op tijd geleverd worden; (iii) stakingen en (iv)
oorlog, rellen en dergelijke.
9.2 Indien de onmogelijkheid om de overeenkomst ten gevolge van
onder 1 bedoelde oorzaken uit te voeren langer duurt dan 3
maanden, dan hebben beide partijen het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te
ontbinden, zonder dat CENNED SOLAR tot enigerlei vorm van
schadevergoeding gehouden is.
10. Prijs
10.1 De door CENNED SOLAR opgegeven of met CENNED SOLAR
overeengekomen prijzen zijn netto. De prijzen zijn derhalve
onder meer exclusief BTW, exclusief in- en uitvoerrechten,
accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of
geheven met betrekking tot de producten en exclusief
transportkosten.
10.2 Indien en voor zover de prijzen gebaseerd zijn op prijslijsten
van CENNED SOLAR geldt de op het moment van levering
geldende prijslijst. CENNED SOLAR behoudt zich het recht voor
om de prijzen aan te passen of de prijslijst te veranderen. In
geval van een aanpassing van de prijs of een wijziging van de
prijslijst. Hiervan zal CENNED SOLAR opdrachtgever op de
hoogte stellen. In geval opdrachtgever niet akkoord gaat met
de voorgestelde prijsaanpassing of wijziging van de prijslijst,
heeft CENNED SOLAR het recht om de overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige
vorm van compensatie aan de opdrachtgever te beëindigen.
11. Betaling
11.1 Betaling dient zonder korting uit welken hoofde ook te
geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen
tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum,
in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de
wijze als op de factuur aangegeven. CENNED SOLAR heeft te
allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen
naar haar vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te
verkrijgen naar haar keuze.
11.2 Zodra opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle
vorderingen van CENNED SOLAR op de opdrachtgever
opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het
verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk ik.
11.3 Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van
over en weer verschuldigde bedragen. Reclameren schort de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
12. Reclameren
12.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk na
inontvangstneming nauwkeurig te inspecteren. Eventuele
klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten uiterlijk
binnen tien dagen na levering bij CENNED SOLAR worden
gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de
opdrachtgever jegens CENNED SOLAR vervalt. Alle klachten
zullen een nauwkeurige beschrijving van het gebrek bevatten.
De klachten ontslaan de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen.
12.2 Reclame door de opdrachtgever terzake “verborgen” gebreken
dient plaats te hebben binnen tien dagen nadat deze zijn
ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt,
doch uiterlijk binnen zes maanden na de levering.
12.3 Alle rechten op het indienen van een schadevergoeding zijn
nietig en vervallen indien de producten door of namens de
opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd zijn met door of namens
CENNED SOLAR gegeven instructies en niet zijn vervoerd,
behandeld, gebruikt, bewerkt, onderhouden of gerepareerd
zoals voorgeschreven. In dit kader wijst CENNED SOLAR er

nadrukkelijk op dat het Product door speciaal opgeleid en
gecertificeerd personeel dient te worden onderhouden en/of
gerepareerd. Meer informatie hierover is te vinden op de
website van CENNED SOLAR of kan worden gegeven per
telefoon. Voorts zijn alle rechten op het indienen van een
schadevergoeding nietig en vervallen als de zaken door of
namens de opdrachtgever zijn verwerkt.
12.4 In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame zal de
opdrachtgever uitsluitend gerechtigd zijn tot ofwel het opnieuw
bezorgen van de producten zonder kosten ofwel creditering van
de aanschafwaarde van de producten die geheel of gedeeltelijk
gebreken vertonen, dit in onderling overleg tussen de partijen.
Geen gerechtvaardigde reclame is in ieder geval ondermaatse
of tegenvallende prestaties van het Product als gevolg van
weersafhankelijke omstandigheden of omstandigheden van
buitenaf, zoals weinig zonuren.
13. Aansprakelijkheid
13.1 CENNED SOLAR is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of
immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-,
gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten,
tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door grove nalatigheid
of opzet door een van de leden van het leidinggevend
personeel.
13.2 In alle gevallen waarin CENNED SOLAR gehouden is tot
schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat
daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.
13.3 De opdrachtgever stelt CENNED SOLAR schriftelijk op de
hoogte van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen 30
kalenderdagen nadat de opdrachtgever dergelijke schade heeft
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
13.4 CENNED SOLAR is niet aansprakelijk voor beschadiging of
teniet gaan van goederen of zaken tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of
derden.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart CENNED SOLAR voor vorderingen van
derden wegens schade die veroorzaakt is door CENNED SOLAR
door of tijdens uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever.
14. Beëindiging
14.1 CENNED SOLAR heeft het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten dan wel naar haar keuze de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang
naar haar keuze te beëindigen met behoud van alle haar
toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade: (i)
indien een partij één of meer van haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet
volledig nakomt, of in geval het vaststaat dat nakoming zonder
tekortkoming onmogelijk zal zijn; (ii) de opdrachtgever failliet
wordt verklaard of haar faillissement of (voorlopige) surseance
van betaling wordt opgelegd of toegekend, indien haar
onderneming wordt opgeheven of beëindigd of anderszins
insolvabel blijkt; (iii) indien zich naar het inzicht van CENNED
SOLAR ingrijpende wijzigingen voordoen in direct of indirecte
eigendomsof
zeggenschapsverhoudingen
bij
de
opdrachtgever.
14.2 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen
overeenkomstig artikel 9.2 (overmacht) van deze voorwaarden.
15. Slotbepalingen
15.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene
Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten
werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht.
15.2 Alle overeenkomsten tussen CENNED SOLAR en opdrachtgever
en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen
aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Verdrag
van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is
echter uitgesloten.
15.3 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel
anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of
deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht
door de (voorzieningenrechter van de ) rechtbank in NoordNederland, locatie Leeuwarden.
Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website
www.cenned.com
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