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1. Voor al onze offertes en prestaties, evenals voor montage, herstellingen, onderhoud en advies of
andere contractuele prestaties -in zoverre deze telkens aanvullend zijn overeengekomen zijn- gelden
uitsluitend de hiernavolgende voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts
bindend voor ons na onze uitdrukkelijke schriftelijke erkenning. Afwijkende overeenkomsten zijn
enkel geldig wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd werden.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden pas na het ontvangst van het voorschot,
wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd werden. Doorslaggevend voor de inhoud van de
overeenkomst is onze schriftelijke orderbevestiging. Op de offerte, zoals bijvoorbeeld maar niet
limitatief op afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsaanduidingen, kunnen in bepaalde
omstandigheden afwijkingen voorkomen. Hiervoor kan Solid Solar Belgium bv niet aansprakelijk
gesteld worden.

3. Solid Solar Belgium BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet correcte en/of niet-tijdige
bevoorrading door onze leveranciers.

4. Onze facturen zijn onmiddellijk netto betaalbaar bij levering of afhaling, dit in zoverre geen andere
schriftelijke overeenkomsten getroffen werden. Het staat Solid Solar Belgium BV vrij bepaalde
betalingswijzen te weigeren, uitgezonderd betaling door overschrijving of betaling via Bancontact. Bij
gebrek aan betaling op de betaaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
een verwijlsintrest verschuldigd zijn van 12% op jaarbasis pro rata. Bovendien zal het factuurbedrag
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire
schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro.

5. Niet tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de
tegoeden niet verder op te laten lopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. Elke niet-betaling
van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste
van dezelfde schuldenaar.

6. Indien de koper niet tijdig betaalt, of indien omstandigheden aan het licht komen die de
kredietwaardigheid van de koper in vraag stellen, worden alle invorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Solid Solar Belgium BV behoudt zich het recht toe om contractuele prestaties, in zoverre deze nog
niet volledig zijn uitgevoerd, uit te stellen tot op het ogenblik van integrale betaling, en/of enkel
tegen vooruitbetaling of voorafgaande uitvoering van zekerheden. Verder Solid Solar Belgium BV het
recht om geleverde goederen op kosten van de koper terug te halen, zonder dat daarbij automatisch
gebruik wordt gemaakt van de ontbinding van het contract. Eventuele verder wettelijke
aansprakelijkheden blijven onaangetast.

7. Geleverde goederen worden onmiddellijk bij aflevering eigendom van de koper en vallen bijgevolg
vanaf dat moment volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper, maar blijven steeds terug
opeisbaar door Solid Solar Belgium BV tot op het ogenblik dat alle openstaande vorderingen zijn
vereffend.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werken vastgesteld wordt dat er bijkomende
aanpassingswerken nodig zijn om de installatie/het werk dat onderdeel uitmaakt van de offerte uit te
voeren, dan zal voor deze aanvullende werken een aparte offerte worden afgeleverd aan de klant.
Die aanpassingswerken mag de koper ook door een derde partij naar keuze laten uitvoeren, maar ze
zullen nooit aanleiding geven tot vervallen van de gehele of gedeeltes van de overeenkomst(en)
tussen partijen, noch van de afgesproken betalingstermijnen. De werken zullen ook moeten
uitgevoerd worden volgens de voorwaarden en parameters die door Solid Solar Belgium BV worden
opgesteld en meegedeeld aan de koper.
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8. De door partijen overeengekomen uitvoeringstermijn van de werken of leveringstermijn is slechts
een indicatie. Solid Solar Belgium BV verbindt er zich toe deze termijn zo nauw mogelijk te
respecteren, doch overschrijding daarvan kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van
schadeloosstelling of ontbinding van de door partijen onderschreven overeenkomst.

9. Indien de klant na ondertekening van het contract eenzijdig wenst te verbreken, is Solid Solar
Belgium BV gerechtigd om ofwel het contract verder uit te voeren, ofwel vergoeding te vorderen
voor alle door haar gemaakte kosten, met inbegrip van deze van het opmeten en opstellen van een
bestek, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30 % van het op het
contract vermelde totaalbedrag.

10. Voor materiële gebreken geldt de volgende waarborgregeling : wat betreft de hoedanigheid van
de goederen geldt enkel de productbeschrijving in de offerte als overeengekomen. Solid Solar
Belgium BV geeft geen waarborg omtrent de staat van de goederen. Het staat ons vrij om gebrekkige
goederen of delen daarvan te herstellen of opnieuw te leveren wanneer de materiele fout binnen
een termijn van 12 maanden na levering gemeld werd en in zoverre de oorzaak ervan reeds bestond
op het ogenblik van risico-overgang. Lukt deze herstelling of nieuwe levering niet, dan kan de koper
onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding de overeenkomst ontbinden of de
vergoeding verminderen. Materiële gebreken dienen ons onverwijld ten laatste binnen 3 dagen na
ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons worden gemeld. Latere meldingen van gebreken
worden niet erkend. Wij zijn niet aansprakelijk voor montage-of herstellingsfouten wanneer de
goederen zelfstandig bij ons worden aangekocht en zelf worden geïnstalleerd.

11. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of uitvoering van werken en/of
factuur moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, respectievelijk binnen de 8
dagen na de levering en/of uitvoeringsdatum en/of ontvangst van de factuur. Deze klachten schorten
de betalingsverplichting van de klant geenszins op.

12. Het Belgisch recht is van toepassing in al onze contractuele bepalingen en geschillen. In geval van
betwistingen van welke aard dan ook, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Solid Solar Belgium BV
behoudt zich evenwel het recht voor om indien zij dit zelf wenst, over te gaan tot dagvaarding voor
de gerechtelijke instanties van het arrondissement waarin de klant gevestigd is.


