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Art. 1 

Leverancier:Boon Duurzaamheid VOF ,Ridderspoor 75,2343 TW te Oegstgeest.

Wederpartij: de opdrachtgever , handelend onder persoonlijke titel , dan wel handelend 
uit naam en met toestemming van een onderneming onder Nederlandse wetgeving.

Overeenkomst: de geaccordeerde offerte door wederpartij , volgens de specificatie 
vermeld in de afgegeven offerte.

Product: het installeren en naar behoren werkend opleveren van een photo voltaic (pv) 
systeem , zoals overeengekomen in de geaccordeerde eerder afgegeven offerte , inclusief
vastgelegde specificaties en/of toevoegingen.

Schriftelijk: op papier dan wel via email en/of andere elektronische en verzonden 
berichten.

Art. 2

Vaststelling en verstrekking algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn bij uitgifte van uw offerte mee verzonden en gelijktijdig door 
middel van het accorderen van de offerte gaat u automatisch akkoord met deze 
voorwaarden.

In al onze communicatie , richten wij ons tot het door u opgegeven adres, dan wel email 
adres en opgegeven media.

Wederpartij is verplicht Leverancier tijdig op de hoogte te stellen van enige wijzigingen.



Art. 3

Betalingen:

Wederpartij gaat bij accorderen van de offerte akkoord met een minimale aanbetaling van 
20% over de totaalsom binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanbetalingsnota.

Het restant  zal binnen 5 werkdagen na de dag van volledige levering en werkende 
installatie en ontvangst van de nota worden voldaan. Het ontbreken van eventueel zaken 
zoals vogelwering ontslaat de klant niet van op zijn minst betaling van de restfactuur 
minus max. 150,- excl. Btw .

Wederpartij is gerechtigd 5% van deze som/restant betaling in te houden , mocht er een 
gegronde klacht of mankement zich voordoen.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw .

Betaling door wederpartij zal geschieden op de door leverancier aangewezen rekening en 
vermelding.

Wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is leverancier gerechtigd wettelijke kosten in 
rekening te brengen.

Art. 4

Levering:

Leverancier is als gevolg van overmacht gerechtigd een minimaal vergelijkbaar 
product/merk aan te bieden , mocht de aangeboden producten/merken niet tijdig 
leverbaar meer zijn. Dit enkel na schriftelijk of elektronisch akkoord wederpartij.

Levertijd:

Wederpartij kan leverancier enkel in gebreke stellen als de levering nog niet of niet geheel
heeft plaatsgevonden binnen 75 dagen na akkoord offerte/opdrachtbevestiging. 
Ingebrekestelling dient per aangetekende brief kenbaar gemaakt te worden.

Art. 5

Eigendomsvoorbehoud

Leverancier behoudt het eigendomsrecht van de geleverde producten tot het moment van
algehele betaling volgens de overeenkomst.

Art. 6

Werkbare dagen:

Leverancier heeft het recht de overeengekomen datum van installeren te verplaatsen als 
onwerkbare weersomstandigheden en/of uitval ondersteunend (ingehuurd) personeel 
zich onverhoopt voordoet. 



Een eerstvolgende datum zal in wederzijds overleg opnieuw bepaald worden.

Art. 7

Montage/Oplevering:

Leverancier zal de overeengekomen pv opstelling volgens overeenkomst installeren en 
werkend opleveren en uitvoeren met de overeengekomen producten en materialen zoals 
vernoemd in de offerte, dan weergegeven middels later overeengekomen communicatie.

Wederpartij dient werkbare toegang te verlenen tot de woning of het object waar het pv 
systeem geïnstalleerd dient te worden.

Wederpartij is verplicht leverancier tijdig op de hoogte te stellen van door wederpartij 
aangebrachte wijzigingen, waardoor kan worden aangenomen dat leverancier zijn 
verplichtingen niet naar behoren kan uitvoeren.

Art. 8

Zekerheidstelling

Indien leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen 
uit de overeenkomst niet zal nakomen, is hij voor of tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden gerechtigd deze nakoming van de verplichtingen van de leverancier op 
te schorten tot het moment dat redelijke zekerheid is gegeven.

Alle goederen blijven rechtmatig eigendom van leverancier tot de totale afgesproken 
koopsom voor goederen en services is voldaan voor een werkend en volledig systeem 
volgens specificatie van de aankoop order.

Art. 9

Garantiebepalingen:

Wederpartij heeft recht op minnelijke uitvoering van garantie op het door leverancier 
geleverd en geïnstalleerde systeem voor de duur van 120 maanden gerekend vanaf de 
installatiedatum. Voorrij- en arbeidskosten zijn hierbij gegarandeerd.

Leverancier zal bij mankementen voortvloeiend uit een defect van het geleverde product, 
de afhandeling en bemiddeling tussen de fabrikant, dan wel importeur en de wederpartij 
behartigen en verhalen , teneinde het defect naar behoren op te lossen.

De productgarantie wordt ten alle tijden verstrekt door de fabrikant , en of importeur.
Indien de productgarantie van de individuele componenten hoger is dan 120 maanden 
verzorgd leverancier de communicatie met de desbetreffende importeur/fabrikant onder 
Europese garantie. Na 120 maanden zullen er voorrijkosten worden gerekend, na 180 
maanden voorrijkosten en arbeidskosten

Wederpartij is verplicht een mankement of defect binnen 8 werkdagen schriftelijk, dan wel
elektronisch te melden.

Wederpartij dient de leverancier minimaal 4 weken de tijd te geven het defect te 
bevestigen , dan wel te verhelpen.



Art. 10

Geschillen en Toepasselijk recht:

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

In aanvang streeft leverancier naar een oplossing met wederpartij.

Art. 11

Aansprakelijkheid:

Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen , 
voortvloeiend uit ondeugdelijke montage dan wel oplevering.

Tekortkomingen vanuit producteigenschappen zal niet toegerekend kunnen worden aan 
leverancier , echter deze zal zich wel bemiddelbaar en behulpzaam opstellen en streven 
naar een deugdelijke oplossing vanuit de fabrikant en/of importeur.
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