ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN EXASUN BV
Algemeen
1.1
1.2

1.3
1.4

Deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, overeenkomsten, leveringen van goederen en/of
diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie van EXASUN B.V. (hierna te noemen “EXASUN”).
Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: een consument, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een Overeenkomst met EXASUN sluit inzake de koop en
eventueel installatie van een product alsmede eventueel advies of (project) begeleiding/management;
Product: Producten met fotovoltaïsche opwek van elektriciteit en/of warmte in de ruimste zin van het woord inclusief overige materialen onder
andere omvormers, laadregelaars, accu’s, bekabeling, montage- en dak materiaal, montage en installatie zoals gespecificeerd in de
overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen EXASUN en Koper tot koop van het Product en eventuele dienstverlening zoals o.a. installatie ervan
dan wel adviezen, ontwerpen of projectmanagement.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van EXASUN.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Aanbiedingen/Offertes, Overeenkomst
2.1
2.2
2.3

2.4

Alle aanbiedingen en/of offertes van EXASUN zijn geheel vrijblijvend en zijn maximaal 1 maand na offertedatum geldig.
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door EXASUN aan Koper toegezonden aanbieding, Offerte of Overeenkomst
schriftelijk (post, email, fax) bevestigd is door Koper.
EXASUN behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen,
afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven het
eigendom van EXASUN en mag zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van EXASUN, noch geheel, noch gedeeltelijk worden
gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
Om tot een aanbieding te kunnen komen zal EXASUN veelal kosten voor bestudering van gegevens, overleg, ontwerp, engineering, advisering
en dergelijke moeten maken. Indien de aanbieding niet tot een door EXASUN aanvaarde opdracht van de wederpartij leidt en er meer dan tien
uren door EXASUN zijn besteed aan voornoemde werkzaamheden heeft EXASUN het recht deze werkzaamheden aan de wederpartij in rekening
brengen en is de wederpartij gehouden de desbetreffende factuur aan EXASUN te voldoen.

Prijs
3.1
3.2
3.3

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de Aanbieding, Offerte en Overeenkomst vermelde prijzen vast.
Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de volledige betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging
hebben ondergaan, is EXASUN gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging
zoals bedoeld in artikel 3.2.

Levering en eigendomsoverdracht
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

De levering van het Product geschiedt op het door de Koper opgegeven adres, waarbij EXASUN er naar streeft naar een leveringstermijn van
uiterlijk drie maanden nadat EXASUN de Overeenkomst is aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
EXASUN of een door haar aangewezen installateur zal de Koper benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product
en eventuele installatie.
Indien EXASUN niet levert binnen een redelijke termijn van ten minste 3 maanden na de overeengekomen leverdatum, kan Koper EXASUN in
gebreke stellen en een volgende redelijke termijn van ten minste 3 maanden stellen voor nakoming, tenzij de Koper door EXASUN minimaal 14
dagen voor deze oorspronkelijke leverdatum op de hoogte is gesteld van het niet tijdig kunnen leveren conform de overeengekomen
leverdatum. Koper en EXASUN zullen zich in dergelijke situatie gezamenlijk inspannen voor een voor beide partijen passende oplossing. Bij een
door EXASUN afgegeven verwachte vertraging van 3 maanden na de oorspronkelijke leverdatum, heeft Koper het recht de overeenkomst
geheel te ontbinden. Koper zal alle reeds geleverde materialen in goede staat binnen een termijn van 1 maand voor retourzending aan EXASUN
aanbieden waarna EXASUN de materialen zal laten afhalen. Koper en EXASUN hebben na ontbinding conform artikel 4.3 geen verplichtingen
en of vorderingen meer jegens elkaar.
De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats nadat de laatste factuur naar oordeel van EXASUN volledig is voldaan.
Na levering blijft EXASUN eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:
a. tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft
voldaan.
Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
Nadat EXASUN zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat EXASUN toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt EXASUN in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen. Indien deze zaken geheel of
gedeeltelijk niet meer in goede staat verkeren is Koper verplicht alsnog de hierover overeengekomen prijs te voldoen; EXASUN behoudt in deze
ieder recht van vordering op Koper.
Als EXASUN geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper
verplicht de nieuwgevormde zaken aan EXASUN te verpanden.
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Betalingscondities
5.1

5.2

Betaling geschiedt in twee termijnen. Een eerste termijn van 50% dient te worden voldaan bij opdracht. Hiervoor ontvangt Koper een
aanbetalingsfactuur met een betaaltermijn van 14 dagen. De tweede termijn van 50% dient Koper voor uitlevering van de goederen te voldoen.
Hiervoor ontvangt Koper een eindfactuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Dit laat onverlet dat de betaling bij EXASUN moet zijn ontvangen
daags voor de Producten op transport gaan voor levering.
Bij latere betaling dan in artikel 5.1 beschreven heeft EXASUN het recht een redelijke rente in rekening te brengen bij Koper dan wel de
overeenkomst geheel te ontbinden. In geval van ontbinding heeft EXASUN het recht hierdoor geleden materiele en immateriële schade geheel
op Koper te verhalen.

Installatie
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij Koper met EXASUN is overeengekomen dat EXASUN het Product zal
(doen) installeren en aansluiten. Koper is jegens de EXASUN verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor (veilig) het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het
Product conform geldende normen als ook de voorschriften zoals aangegeven door EXASUN
Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van EXASUN of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het
Product geïnstalleerd dient te worden.
Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest of andere voor mensen schadelijke stoffen aanwezig zijn.
EXASUN is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.
Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.
Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie
of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.
Koper zal binnen 14 dagen na ingebruikname van de installatie deze aanmelden bij EXASUN en de inloggegevens hiervan (blijvend) ter
beschikking stellen opdat EXASUN vrijblijvend de werking van deze installatie kan monitoren. EXASUN zal deze informatie vertrouwelijk
behandelen.

Garanties & Reclamering
7.1
7.2
7.3
7.4

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3 en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met
fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen. Op de door EXASUN geleverde
eigen producten zijn de ‘EXASUN beperkte product- en vermogensgarantie voor PV-modules dd. 1 Februari 2019’ van toepassing en leidend.
Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij EXASUN te reclameren op grond van artikel
7.3
Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan EXASUN, bij gebreke waarvan
de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens EXASUN kan doen gelden.
Van garantie is enkel sprake wanneer deze vallen binnen de bepalingen zoals vastgelegd in de ‘EXASUN beperkte product- en
vermogensgarantie voor PV-modules dd. 1 Februari 2019’

Aansprakelijkheid
8.1
8.2

8.3

8.4

EXASUN is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.
De aansprakelijkheid van EXASUN ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover EXASUN overeenkomstig
dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn
uitgesloten. EXASUN is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name
financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie. EXASUN is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan
door het niet of niet tijdig leveren en/of installeren van de Producten, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde
opbrengst van de installatie of financiële gevolgschade door verhoogde bouwkosten of het creëren van tijdelijke oplossingen benodigd als
gevolg van niet of vertraagde levering van de EXASUN producten of diensten.
EXASUN sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die
door EXASUN zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt
blijken te zijn.
Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan EXASUN gemeld te worden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.
Slotbepalingen
EXASUN heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden
ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Tevens zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van EXASUN de Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden uitgegeven door Uneto-VNI bepalend. Indien de algemene voorwaarde van EXASUN strijdig zijn met de Uneto-VNI voorwaarden
zijn de bepalingen van de EXASUN voorwaarden bepalend.
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 Februari 2019.
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