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Definities
ZonVandaag: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZonVandaag B.V.
(‘ZonVandaag’), statutair gevestigd te gemeente Groningen, kantoorhoudende aan de
Nieuweweg 10 (9711 TD) Groningen.
Afnemer: iedere klant of afnemer van ZonVandaag.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen ZonVandaag en Afnemer, van welke
overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Derde: iedere andere (rechts)persoon dan ZonVandaag of Afnemer.
Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
Alle door ZonVandaag uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor
aanvaarding vermelden, en kunnen door ZonVandaag worden herroepen totdat ZonVandaag de
Overeenkomst schriftelijk (waaronder per e-mail) heeft bevestigd overeenkomstig artikel 2.5.
ZonVandaag heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst tot kort (uiterlijk 24 uur) na de
totstandkoming ervan te herroepen.
ZonVandaag is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze
kennelijke verschrijvingen bevatten.
Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van ZonVandaag, met daarin een vermelding
van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met
uitsluiting van de algemene voorwaarden van ZonVandaag), heeft geen werking voor zover het
de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de
voorwaarden van ZonVandaag inhoudt. ZonVandaag wordt enkel gehouden aan een
overeenkomst met toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van
de voorwaarden van ZonVandaag, indien ZonVandaag daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft
ingestemd. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
Een overeenkomst tussen ZonVandaag en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de
offerte getekend heeft geretourneerd, ZonVandaag een e-mail van Afnemer heeft ontvangen
waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde
akkoord te zijn met het aanbod van ZonVandaag, Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft
aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van
ZonVandaag dan wel wanneer ZonVandaag (of een Derde namens ZonVandaag) met de
uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door ZonVandaag uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige
rechtsbetrekkingen tussen ZonVandaag en de Afnemer.
Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.
Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen
slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die
overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
Een samengestelde offerte of order verplicht ZonVandaag niet tot het leveren van een gedeelte
van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en
andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van
ZonVandaag zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de
Afnemer geen rechten ontlenen.
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2.12.

Gesprekken met ZonVandaag (bijvoorbeeld telefoongesprekken) kunnen worden opgenomen
en worden opgeslagen, onder meer (maar niet uitsluitend) ten behoeve van trainingsdoeleinden
en om achteraf discussies te voorkomen over datgene wat is gezegd. De Afnemer stemt bij
voorbaat in met het opnemen en opslaan van deze gesprekken.

3.
3.1.

Uitvoering, levering en risico
ZonVandaag zal telefonisch, per e-mail of op een andere wijze contact opnemen met de Afnemer
om een afspraak te maken voor de aflevering en installatie van de aangeboden producten.
Na aflevering op het door de Afnemer opgegeven adres, gaat het risico van de zaken over op de
Afnemer. Het maakt dan niet of de eigendom van de zaken al dan niet aan de Afnemer is
overgedragen.
Indien de Afnemer de af te leveren zaken niet afneemt, komen alle kosten die daaruit
voortvloeien (zoals maar niet beperkt tot: vervoers-, opslag en transportkosten) voor rekening
van de Afnemer.
Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden,
installatiedata en installatietijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
Wijzigingen in c.q. afwijkingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de
levertijd. Indien de Afnemer haar order wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging
in de levertijd.
De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de
opgegeven termijn voordat hij ZonVandaag, na het uitblijven van levering binnen de
overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren,
en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering
(mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.
De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van ZonVandaag met betrekking tot opslag
van de door ZonVandaag geleverde producten opvolgen.
ZonVandaag heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening
en risico ervoor dat ZonVandaag of de door ZonVandaag ingeschakelde derden tijdig kunnen
beschikken over:
alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de
levering en montage van de zaken en verder alle gegevens die ZonVandaag nodig heeft voor de
uitvoering van de overeenkomst;
de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke
toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
noodzakelijk toegang, indien dat aan de orde is.
Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht
ZonVandaag (ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor
aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade in alle gevallen beperkt tot
hetgeen derden (zoals de transporteur of de verzekeraar) aan ZonVandaag uitkeren.
De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan ZonVandaag verstrekte gegevens
en voorzieningen (mede) als bedoeld in lid 9 juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te
dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q.
leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen
juist en volledig aan ZonVandaag ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of
voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan ZonVandaag, wordt de
uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.
ZonVandaag zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te
voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis.
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Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht
uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
Afnemer is verplicht de ruimten waar door personeel van ZonVandaag (of derden die door
ZonVandaag zijn ingeschakeld) af- en toe te dekken om schade aan onder meer vloeren, muren,
ramen en deurposten te voorkomen. Indien de ruimten niet voldoende zijn beschermd c.q.
afgedekt dan geschiedt montage c.q. levering voor rekening en risico van Afnemer. ZonVandaag
is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het voorgaande voortvloeit.
Afnemer garandeert toegang tot de noodzakelijk voorzieningen voor levering c.q. montage.
Onder voorzieningen wordt verstaan onder meer elektriciteit, een draadloze internetverbinding
en stromend water.
Kwaliteit en maten
Bij aanbiedingen op basis van een monster en/of model geldt dit monster c.q. model slechts als
maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de te leveren zaken.
ZonVandaag is, met inachtneming van het voorgaande, gerechtigd om af te wijken van de
gepresenteerde monsters en/of modellen.
Het kan voorkomen dat zonnepanelen kleur- en/of structuurverschillen vertonen. Afnemer
erkent dit, om die reden is een afwijking van kleur en/of structuur niet aan te merken als een
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
ZonVandaag staat ervoor in dat de geleverde zaken de eigenschappen bezitten die, alle
omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, voor een normaal gebruik conform de in
de offerte genoemde bestemming nodig zijn.
Bij de levering van zonnepanelen dient Afnemer rekening te houden met een maattolerantie van
5 millimeter naar boven en naar beneden. Een diktetolerantie van 5% naar boven en beneden is
toelaat.
De offerte is gebaseerd op een deugdelijke dakconstructie die geen gebreken en/of
onvolkomenheden bevat. Mocht blijken dat de dakconstructie gebreken en/of
onvolkomenheden bevat, is ZonVandaag gerechtigd de installatiewerkzaamheden op te
schorten.
Indien bij ZonVandaag of Derden schade ontstaat vanwege een ondeugdelijke dakconstructie,
komt deze schade volledig voor rekening van Afnemer.
Indien Afnemer onjuiste technische informatie heeft opgegeven, komt alle daaruit
voortvloeiende schade voor zijn rekening.
Installatie
Indien dat is overeengekomen, zal ZonVandaag zorg dragen voor de installatie van het
zonne-energiesysteem volgens de geldende normen en de regelen der kunst.
Het zonne-energiesysteem geldt als opgeleverd indien Afnemer het (al dan niet digitale)
opleverformulier tekent of indien ZonVandaag het zonne-energiesysteem in werking zet.
Indien sprake is van monitoring van het systeem, dient Afnemer zorg te dragen voor een
deugdelijke draadloze internetverbinding op de plaats van de omvormer. Afnemer dient de
authenticatiegegevens van de internetverbinding aan te leveren.
ZonVandaag is niet verantwoordelijk voor gebreken in de monitoring voor zover deze gebreken
hun oorzaak vinden in de internetverbinding (of het Wifi-netwerk) van Afnemer.
Indien blijkt dat een storing het gevolg is van gebreken aan de internetverbinding of het netwerk
van de Afnemer, is ZonVandaag gerechtigd de kosten van het bezoek bij Afnemer in rekening te
brengen.
ZonVandaag is gerechtigd de installatie van het zonne-energiesysteem op te schorten indien het,
om welke reden dan ook, niet veilig is om op het dak te werken.
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ZonVandaag is ook gerechtigd de installatie op te schorten indien de locatie voor de installatie
niet goed bereikbaar is, indien de dakconstructie (of de dakpannen) niet geschikt is, indien asbest
wordt aangetroffen en indien een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
Afnemer heeft in het geval van opschorting op grond van dit lid niet het recht de Overeenkomst
te ontbinden.
Garantie
ZonVandaag garandeert de goede werking van het geleverde en geïnstalleerde
zonne-energiesysteem overeenkomstig de in de offerte / aanbieding vermeldde
garantievoorwaarden.
De garantie bestaat slechts uit de in de offerte opgenomen product-, vermogens- en
installatiegarantie.
Garanties strekken zich nimmer uit tot defecten en/of gebreken die veroorzaakt zijn door
externe factoren (zoals, maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de
meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door Afnemer of Derden, extreme
weersomstandigheden en/of contact met (chemische) substanties.
De garantie op het zonne-energiesysteem vervalt indien Afnemer het systeem wijzigt of laat
repareren (zelf of door Derden). De garantie vervalt ook indien en zodra Afnemer het
zonne-energiesysteem niet conform de instructies van ZonVandaag onderhoudt.
Slechts indien dat expliciet is overeengekomen, garandeert ZonVandaag een opbrengst van het
zonne-energiesysteem aan Afnemer.
ZonVandaag spant zich in om een juiste en eerlijke weergave van de prestaties en de
terugverdientijd van het zonne-energiesysteem te verstrekken. Evenwel is de door ZonVandaag
in de offerte, aanbieding of informatie genoemde terugverdientijd (alsmede de opbrengst)
slechts bedoeld ter indicatie. Afnemer kan hier, gelet op het feit dat de terugverdientijd
afhankelijk is van een groot aantal toekomstige factoren waar ZonVandaag geen invloed op kan
uitoefenen, nooit rechten aan ontlenen.
Wijzigingen en/of meerwerk
Iedere wijziging in de (uitvoering van de) opdracht veroorzaakt door een wens of opdracht van
Afnemer wordt beschouwd als meerwerk. Kosten die hiermee verband houden worden in
rekening gebracht bij Afnemer.
Berekening van het meerwerk zal plaatsvinden conform de reguliere tarieven van ZonVandaag.
Aanvullende dienstverlening
Indien dat tussen partijen is overeengekomen, zal ZonVandaag namens Afnemer, nadat Afnemer
aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ZonVandaag heeft voldaan, de BTW over het
zonne-energiesysteem terugvragen bij de Belastingdienst. Indien Afnemer niet tijdig aan
ZonVandaag betaalt, kan dit leiden tot vertraging in de BTW aangifte.
ZonVandaag zal pas overgaan tot het doen van BTW aangifte nadat de Afnemer het
machtigingsformulier ondertekend aan ZonVandaag heeft geretourneerd.
Afnemer gaat akkoord met en machtigt ZonVandaag ter zake van het volgende:
a.
de aanvraag van een BTW nummer;
b.
het doorgeven en verwerken van persoonsgegevens zoals burgerservicenummer,
geboortedatum en bankrekeningnummer en het telefonisch of schriftelijk corresponderen
met de Belastingdienst.
ZonVandaag is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het te laat indienen van
een BTW aangifte wanneer dit niet aan haar te wijten is.
Indien Afnemer ondernemer is, en daarom reeds over een BTW nummer beschikt, dan zal
ZonVandaag geen BTW aangifte verzorgen.
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8.6.

Indien Afnemer reeds ondernemer is, dient hij dit aan ZonVandaag mede te delen. Indien hij dit
niet aan ZonVandaag mededeelt is hij aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.
ZonVandaag is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet verstrekken van deze
informatie door Afnemer.

9.
9.1.

Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is ZonVandaag naar eigen keuze
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de
overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming,
schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop ZonVandaag geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ZonVandaag niet in staat is
haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend):
werkstakingen in het bedrijf van ZonVandaag of van derden waarvan ZonVandaag op enige
wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand,
molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, virusuitbraak, beperkende maatregelen
van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere
benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij
een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen,
weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd,
elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten
en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van personeel van ZonVandaag.
ZonVandaag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ZonVandaag haar
verbintenis had moeten nakomen.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.
11.1.

Eigendomsvoorbehoud en bruikleen
De geleverde zaken blijven in eigendom van ZonVandaag, zolang de Afnemer niet heeft voldaan
aan de vorderingen ter zake van door ZonVandaag aan de Afnemer krachtens deze of enige
andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of ter zake
van krachtens de Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten
diensten.
Alle zaken die ZonVandaag aanwijst en waarvan ZonVandaag middels facturen of anderszins kan
aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de
curator) behoudens tegenbewijs geacht van ZonVandaag afkomstig te zijn.
Wanneer aan de Afnemer een verzoek tot toelating tot de WSNP doet, surséance van betaling
wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment
niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
De door of namens ZonVandaag verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander
marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van ZonVandaag en worden op diens eerste
verzoek op kosten van de koper aan de ZonVandaag geretourneerd.
Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige
andere opgave van ZonVandaag in euro’s, inclusief btw (behoudens anders vermeld) en inclusief
kosten van vervoer en transport.
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11.2.

11.3.

11.4.

De prijs voor installatie van de te leveren producten is de prijs inclusief het (in bedrijf) opleveren
van de producten op het adres van de Afnemer. Deze prijs is exclusief eventuele onvoorziene
kosten.
Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in weten regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de
benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door
ZonVandaag worden doorberekend aan de Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten
tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien ZonVandaag besluit een prijsstijging na het
sluiten van de overeenkomst door te voeren, verkrijgt een Afnemer die consument is het recht
om de overeenkomst te ontbinden.
ZonVandaag is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in
rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het
geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane
aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door ZonVandaag. Offertes gelden niet voor
nabestellingen en/of toekomstige orders.

12.
12.1.

Bedenktermijn
De Afnemer die consument is en de Overeenkomst met betrekking tot het
zonne-energiesysteem telefonisch of via de website aangaat, heeft het recht de Overeenkomst
binnen 14 dagen na de bevestiging van de Overeenkomst zonder opgave van reden te
herroepen.

13.
13.1.

Facturatie, betaling en opeisbaarheid
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient er binnen drie dagen nadat de Overeenkomst
tot stand is gekomen een voorschot van 50% van het totaalbedrag te worden voldaan. Voor de
Afnemer die consument is, geldt dat het voorschot binnen drie dagen na het verlopen van de
herroepingstermijn van artikel 12 voldaan dient te worden.
Na oplevering van de installatie dient Afnemer de slotfactuur binnen zeven dagen te voldoen.
Indien Afnemer voor de betaling van het zonne-energiesysteem afhankelijk is van een
financiering, en hij daartoe een aanvraag heeft gedaan, worden de betalingstermijn opgeschort
totdat de financiering is verstrekt.
Indien geen financiering wordt verstrekt, is de Afnemer die consument is, gerechtigd de
Overeenkomst tegen betaling van een bedrag van € 250,00 te ontbinden. Deze ontbinding dient
binnen 14 dagen na bekendmaking van de weigering van de financiering, onder overlegging van
bewijsstukken, schriftelijk worden ingeroepen.
Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat een beroep op opschorting dan wel verrekening is
uitgesloten.
Afnemer kan pas aanspraak maken voor aflevering van zaken wanneer de aanbetaling is voldaan.
Indien andere schriftelijk betalingstermijnen c.q. betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen,
zullen de werkzaamheden door ZonVandaag worden uitgevoerd indien en zodra Afnemer aan
zijn verplichtingen heeft voldaan.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de
Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan ZonVandaag
verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente
(6:119a BW) als deze hoger is. Indien Afnemer een consument is geldt de wettelijke rente voor
consumententransacties.
De Afnemer is aansprakelijk voor alle door ZonVandaag (zowel in- als buiten rechte) werkelijk
gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met
een minimum van € 250,00 per factuur. Indien Afnemer een consument is geldt de staffel uit het
Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.
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13.9.
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13.10. Al hetgeen de Afnemer aan ZonVandaag verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een
betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde
equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het
equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt
gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar
bedrijfsvoering staakt, de Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten
tot de WSNP (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
13.11. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.
13.12. Het recht van de Afnemer (die geen consument is) om zijn vorderingen op ZonVandaag te
verrekenen met betalingsverplichtingen aan ZonVandaag uit welke hoofde dan ook is
uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
13.13. ZonVandaag heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren
(deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.
13.14. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van
ZonVandaag een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de
Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim.
ZonVandaag heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de
Afnemer te verhalen.
14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt ZonVandaag de
auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde
producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan
ZonVandaag verstrekte materialen/werken vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van
derden. De Afnemer vrijwaart ZonVandaag voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die
bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Aansprakelijkheid
ZonVandaag is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge
van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of
anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de
overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden.
Tevens is ZonVandaag niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door ZonVandaag in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
Indien ZonVandaag wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per
gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval
beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie
uitkeert.
In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan
bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering.
In geval van aansprakelijkheid is ZonVandaag uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit
artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ZonVandaag
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ZonVandaag toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.
17.3.

ZonVandaag is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot,
gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het
geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden
gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van ZonVandaag of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de
Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ZonVandaag daardoor direct of indirect
ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere
bedrijfsschade.
Indien ZonVandaag zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is de Afnemer verantwoordelijk voor adequate
beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is de Afnemer altijd
aansprakelijk voor deze schade.
De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties uit deze
voorwaarden.
Asbest en gevaarzetting
Indien en zodra bij werkzaamheden – zoals maar niet beperkt tot montage – asbest wordt
ontdekt zal ZonVandaag (of de door haar ingeschakelde Derde) de werkzaamheden onmiddellijk
stoppen. ZonVandaag zal de werkzaamheden niet eerder hervatten dan nadat de asbest door
een daarin gespecialiseerd bedrijf is verwijderd. ZonVandaag zal het werk hervatten nadat door
een daar gespecialiseerd bedrijf heeft verklaard dat alle asbest deugdelijk is verwijderd.
Indien sprake is van een gevaarlijke situatie zal ZonVandaag (of de door haar ingeschakelde
Derde) de werkzaamheden onmiddellijk staken. ZonVandaag zal de werkzaamheden niet eerder
hervatten dan nadat door een ter zake erkend en deskundige professional is verklaard dat
sprake is van een veilige situatie.
Afnemer staat in voor geschiktheid, deugdelijkheid en toereikendheid van de locatie waar de
zaken gemonteerd dienen te worden. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer dat
voldoende (en volgens de regelen der kunst door een ter zake erkende en deskundige
professional gemonteerde) voorzieningen (zoals maar niet beperkt tot elektriciteit) aanwezig
zijn.
Vertragingen van werkzaamheden door een situatie als bedoeld in lid 1 en 2 komen niet voor
rekening van ZonVandaag. ZonVandaag is gerechtigd eventuele meerkosten en schade ten
gevolge van voornoemde situatie bij Afnemer in rekening te brengen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ZonVandaag partij is, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland
woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd
worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing
Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Groningen exclusief bevoegd te
oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen ZonVandaag en de
Afnemer. Het staat echter ZonVandaag vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten
tussen ZonVandaag en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij
afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
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