Solar Energy Groep BV
Kenauweg 17
2331 BA Leiden
071 542 74 40
06 124 936 93

Offerte 12628
Dhr. P. Ploeg
warmoesland 18
2351 Leiderdorp

11522
12-11-2019

Geachte heer P. Ploeg,
Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag voor levering en plaatsing van een zonnestroom systeem (4140 WP).
Wij bieden u het volgende aan:
Zonnestroom systeem 4140 WP
ID

Merk

Type

WP

Mono

345

Stuksprijs

Aantal

Totaal

268,9

12

€ 3226,80

100.10135 LG

LG 345N1C-V5. AW1

200.10028 SMA

STP 5000 TL-20

SMA

1622,25

1

€ 1622,25

400.10013 Dakmontage

Valk C-clip montage met rail

Valk

55

12

€ 660,00

500.10017 Elektra 3 fase

Bekabeling/uitbreiding meterkast 3Fase

495

1

€ 495,00

600.10018 Overige

Stekkers / solar kabels / internet

85

2

€ 170,00

700.10019 Afmontage

Montage en inbedrijfstelling

SGL

65

12

€ 780,00

800.10039 Klimmateriaal

Hoogwerker < 24 meter

SGL

130

1

€ 130,00

900.11815

3 fase zwerf kast 3 groepen.

425

1

€ 425,00

Leiden Goed Korting

Subtotaal

€ 7509,05

15%

€ 1126,36
€ 6382,69
€ 1340,37
€ 7723,06

Totaal ex. BTW
BTW 21%
Bedrag op factuur
Netto investering

€ 6382,69
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Offerte 12628

Kenauweg 17
2331 BA Leiden
071 542 74 40
06 124 936 93

10 jaar Solarplan zorg-garantie

Geen gedoe bij eventuele storing, wij zorgen dat uw systeem weer draait en doen de afhandeling.

Volledige all-inclusive installatie

Nooit meerwerk altijd volledig werkend geïnstalleerd zonder problemen.

Kosteloos BTW teruggave regeling

Onze accountant regelt voor u de BTW terug regeling.

Aanmelding netbeheerder

U wordt indien gewenst aangemeld en eventueel kosteloos uw meter vervangen.

Geschroefd i.p.v. gehaakt op schuine daken

Gehaakte en geklikte systemen kunnen nooit 25 jaar uw panelen dragen, daarom een geschroefd systeem.

Altijd een schouw vooraf installatie

Wij houden niet van onvoorziene dingen dus vooraf de montage komen wij langs voor het plan van aanpak.

Alleen hoge kwaliteits panelen

Panelen moeten van een goede organisatie af komen en eerlijk kunnen zijn over alle componenten.
Alleen bedrijven / merken die voldoen aan alle eisen nemen wij op in ons assortiment.

Garantie overzicht
10 jaar product garantie op de omvormer
10 jaar garantie op 95% van het vermogen van de panelen
10 jaar ontzorg garantie van uw systeem
12 jaar op al onze gevoerde merken panelen.
20 jaar garantie op de montagematerialen
25 jaar garantie op > 80% van het vermogen van de panelen

Wist u dat:
- Wij zo'n 10.000 panelen per jaar monteren.
- De elektra voorzieningen worden gemonteerd conform NEN 1010
- elk paneel een eigen test heeft ondergaan.
- Op een pannendak worden de panelen niet aan de panlatten opgehangen,
maar op de dakconstructie geschroefd.

Opbrengstgarantie
Solar-Energy-Groep BV garandeert 10 jaar de opbrengst die is verwerkt in het financieel overzicht.
Dat houdt concreet in dat wij de misgelopen opbrengst vergoeden als het systeem na normale
inbedrijfstelling de opbrengst niet haalt. Storingen aan het systeem moeten binnen 24 uur gemeld
worden aan Solar-Energy-Groep BV om de financiële schade (minderopbrengst ) te minimaliseren.

Ontzorggarantie
Solar-Energy-Groep BV ontzorgt bij de standaard fabrieksgarantie. Dat houdt in dat, bij manco van de
door ons geleverde producten, wij zorgen voor een snelle afwikkeling met de fabrikant.
Ook zorgen wij dat het systeem binnen 48 uur weer functioneert. Dat kan zijn door vervangende producten,
zoals bij een defect paneel, maar ook door tijdelijke oplossingen zoals een uitleen-omvormer

Financieel overzicht/rendement

Solar Energy Groep BV
Kenauweg 17
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Offerte 12628
4140 Wp
0,95 kWh/kWp
3933 kWh

Systeemvermogen
Specifiek vermogen
Berekende opbrengst eerste jaar
Gegarandeerde opbrengst eerste jaar
CO2 reductie
Paneelrendement na 30 jaar
Jaar

Rendement
panelen

Productie
berekend kWh

3539,7 kWh
2.359,8 KG p/jr.

Investering netto
Prijs Piekwatt
Spaarrente

Opbrengst

1,50%

Rendement investering

12,32%

Investering

- € 6382,69

0

€ 0,20

Stroomprijs
Stijging stroomprijs (bron CBS)

76,00%
Stroomprijs

€ 6382,69
€ 1,54
1,20%

Cashflow

Cumulatief
Cashflow

- € 6382,69

€ 6382,69-

1

100%

3.933

€ 0,20

€ 786,60

€ 786,60

€ 5596,09-

2

99%

3.900

€ 0,20

€ 791,79

€ 791,79

€ 4804,30-

3

98%

3.868

€ 0,21

€ 796,96

€ 796,96

€ 4007,34-

4

98%

3.835

€ 0,21

€ 802,11

€ 802,11

€ 3205,23-

5

97%

3.803

€ 0,21

€ 807,23

€ 807,23

€ 2398,00-

6

96%

3.770

€ 0,22

€ 812,33

€ 812,33

€ 1585,67-

7

95%

3.738

€ 0,22

€ 817,39

€ 817,39

€ 768,28-

8

94%

3.705

€ 0,22

€ 817,39

€ 822,43

€ 54,15

9

93%

3.673

€ 0,23

€ 827,43

€ 827,43

€ 881,59

10

93%

3.640

€ 0,23

€ 832,40

€ 832,40

€ 1713,99

11

92%

3.608

€ 0,23

€ 837,33

€ 837,33

€ 2551,32

12

91%

3.575

€ 0,24

€ 842,22

€ 842,22

€ 3393,54

13

90%

3.542

€ 0,24

€ 847,07

€ 847,07

€ 4240,62

14

89%

3.510

€ 0,24

€ 851,88

€ 851,88

€ 5092,50

15

88%

3.477

€ 0,25

€ 856,64

€ 856,64

€ 5949,14

16

88%

3.445

€ 0,25

€ 861,35

€ 861,35

€ 6810,49

17

87%

3.412

€ 0,25

€ 866,01

€ 866,01

€ 7676,50

18

86%

3.380

€ 0,26

€ 870,62

€ 870,62

€ 8547,12

19

85%

3.347

€ 0,26

€ 875,16

€ 875,16

€ 9422,28

20

84%

3.315

€ 0,27

€ 879,65

€ 879,65

€ 10301,94

21

83%

3.282

€ 0,27

€ 884,08

€ 884,08

€ 11186,02

22

83%

3.249

€ 0,27

€ 888,44

€ 888,44

€ 12074,46

23

82%

3.217

€ 0,28

€ 892,74

€ 892,74

€ 12967,20

24

81%

3.184

€ 0,28

€ 896,96

€ 896,96

€ 13864,16

25

80%

3.152

€ 0,29

€ 901,11

€ 901,11

€ 14765,27

26

79%

3.119

€ 0,29

€ 905,18

€ 905,18

€ 15670,45

27

78%

3.087

€ 0,29

€ 909,17

€ 909,17

€ 16579,62

28

78%

3.054

€ 0,30

€ 913,08

€ 913,08

€ 17492,69

29

77%

3.022

€ 0,30

€ 916,90

€ 916,90

€ 18409,59

30

76%

2.989

€ 0,31

€ 920,62

€ 920,62

€ 19330,22

103.831

€ 25712,91

Rendement

- € 6382,69

1 De opbrengstgarantie volgt het paneelrendement.
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Gegevens object: warmoesland 18
2351 Leiderdorp
Object: Woonhuis

Hoek tov zuiden:

Systeemvermogen: 4140 WP

Lengte dak: meter

Type huis: Hoekwoning

Breedte dak: meter

Type dak: Schuin dak

Oppervlak dak: meter2

Hellinghoek dak: 5 °

Obstakels:

Opmerkingen
AC traject. 40 meter kabel via dak / koof / garage / keuken naar de meterkast > .VK 5 x 4mm
"zwerf" meterkast 3 fase voor drie groepen i.v.m. was / droog en WP in de technische ruimte.

Geachte heer P. Ploeg,
Deze offerte is vrijblijvend en 1 maand geldig vanaf 22-11-2019. Indien u wenst in te gaan op
ons aanbod ontvangen wij graag een getekend exemplaar van deze pagina retour.
Dat kan via de post, onze showroom of digitaal via de email.
Betalingen:
De totaalsom van deze offerte bedraagt: € 7723,06
De vermelde prijs is inclusief BTW.
Betaling in overleg: 50% bij akkoord / 50% na installatie.

Voor akkoord:
Naam

Handtekening

Datum:

……………………………

……………………………

……………………………

Heeft u nog vragen? Bel ons of kom langs in de showroom.
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest.
Solar-Energy-Groep BV

Situatieschetsen

Solar Energy Groep BV
Kenauweg 17
2331 BA Leiden
071 542 74 40
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Gegevens object: warmoesland 18
2351 Leiderdorp
Situatiefoto 1

Situatiefoto 2

Legplan
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Gegevens object: warmoesland 18
2351 Leiderdorp

Bijschrift

Algemene voorwaarden

Solar Energy Groep BV
Kenauweg 17
2331 BA Leiden
071 542 74 40
06 124 936 93

Solar-Energy-Groep B.V. | KvK Nr. 62047892 | BTW nr. NL854616172B01 | IBAN: NL 73 KNAB 0722 8803 24

Pagina 6 van 14

Algemene voorwaarden van Solar-Energy-Groep BV m.b.t. verkoop / plaatsing van zonnepanelen.
Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij
van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van
toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- De wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen
ontvangt of met ons overeenkomsten sluit inzake de koop en eventueel installatie van het product.
- Leverancier: Solar-Energy-Groep.
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Solar-Leiden en Wederpartij tot koop
van het Product en eventuele installatie ervan.
- Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete
systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
3. Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van onze overeenkomsten aan de
wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk
is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos
worden toegestuurd.
4. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd,
laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
5. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig
voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons
schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.
Artikel 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken
1. Voorwaarden met betrekking tot de levering, betaling en inkoop van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze
aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.
2. Afspraken tussen de wederpartij en ons die afwijken van voorliggende Algemene Voorwaarden gelden slechts als
overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.
Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de
aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
Aan de door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst,
rendement en werking van de systemen.

3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend
geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
4. Wij behouden ons 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 ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, 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.

Algemene voorwaarden
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5. Om tot een aanbieding te kunnen komen zullen wij veelal kosten voor bestudering van gegevens, overleg, ontwerp,
engineering, advisering en dergelijke moeten maken. Indien onze aanbieding niet tot een door ons aanvaarde opdracht van
de wederpartij leidt en er meer dan tien uren door ons zijn besteed aan voornoemde werkzaamheden zullen wij deze
werkzaamheden aan de wederpartij in rekening brengen en is de wederpartij gehouden de desbetreffende factuur aan ons te
voldoen.
6. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van
de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid
ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te
verhogen.
7. De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8. Alle prijzen zijn steeds inclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien
deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
10. De Wederpartij is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien
sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.6.
Artikel 4. Levertijd, levering en risico
1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
2. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen geen
aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met
meer dan 90 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij
ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst
van ons is ontvangen, echter niet eerdere dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden,
verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij moeten worden verwezenlijkt.
4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden,
worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis gesteld.
5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze
zaken door ons aan wederpartij zijn overgedragen.
6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij
gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering
plaatsgevonden.
7. Alle leveringen zijn af fabriek.
Artikel 5. Overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de
oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld
in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines,
storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie
wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

Algemene voorwaarden
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bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 6. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van
de overeenkomst is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de
overeengekomen prijs.
2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden
uitgevoerde opdrachten zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg van fouten in
tekeningen en/of technische gegevens waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de
wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.
4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van
gebruikte zaken die door derden of door de wederpartij te beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de
overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst
beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te
verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.
6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle
schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.
Artikel 7. Montage/ installatie
1. Het product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder
installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven
omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden, indien vereist het (laten) aanbrengen van een
productiemeter, voor zover van toepassing het verzorgen van subsidieaanvraag in het kader van Stimuleringsregeling
Duurzame Energie en alle verdere administratieve handelingen om die subsidie toegewezen te krijgen, maar niet de
periodieke administratieve handelingen die nodig zijn om subsidie na elke meetperiode te innen.
2. De wederpartij is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste
werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Wederpartij in ieder geval voor
eigen rekening en risico dat:
3. door de leverancier mee geleverde hulpmiddelen zo als een Wi-Fi kit uitbreiding voor het monitoren van opbrengsten via
PC / Laptop / Android Phone / iPhone worden in principe niet door Solar-Leiden geïnstalleerd, deze zaken dient door de
wederpartij zelf te worden geregeld. Solar-Leiden zal wel de instructies hier voor in de documentatie van het geleverde
mee sturen/mailen als uitzondering kan wel door de klant gevraagd worden om deze te installeren tegen een meer prijs
exclusief btw. Solar-Leiden kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan gegevens en werking van
een PC / Laptop / Android Phone / iPhone door de installatie van dergelijke hulpmiddelen.
A. het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang
verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien
Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Wederpartij heeft medegedeeld.

Algemene voorwaarden
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C. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
D. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de
montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
3. De wederpartij verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
4. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de
montage/installatiewerkzaamheden van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig
worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Leverancier geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Wederpartij Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.
5. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn
voor rekening van de Wederpartij.
6. Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
- ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product,
bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor
installatie(werkzaamheden).
Artikel 8. Garantie
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, geleden voor
verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier
gestelde garantiebepalingen.
2. Op de door de leverancier uitgevoerde werken gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de
wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan
de installatie.
3. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 en lid 2 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ons te
reclameren op grond van artikel 9.
Artikel 9. Reclame
1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen
8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk op de
hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij
gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer
jegens ons kan doen gelden.
3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het
pakbon c.q. factuurnummer Franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de
administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden
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071 542 74 40
06 124 936 93

Artikel 10. Betalingscondities
1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden 50% voorafgaande aan levering, binnen 8 dagen na
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tekenen offerte, en 50% bij levering / installatie tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.
2. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
3. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.
4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan,
zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van
rechtswege in verzuim.
5. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde
bedrag van 1,5 % per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de
rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven
in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor
rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen
andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van
het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten
van de faillissementsaanvrage te voldoen.
8. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvragen), (aanvrage tot) surseance
van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelen stelling van de wederpartij,
zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing
indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten
overeenkomsten nakomt.
9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een
schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
Artikel 11. Zekerheidsstelling
1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen,
zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten
totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar
verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en
kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden,
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons
gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;
- de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).
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2. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier
enig ander recht op te vestigen.
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3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog
onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in het
Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten
hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de
wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.
4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet
zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de
wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht
hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar
aan ons verschuldigde.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de
wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;
alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op
eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek; de vorderingen die de wederpartij
verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste
verzoek aan ons aan ons te verpanden als bedoelt in artikel
Artikel 13. Verjaring
1. Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van twee jaar na het ontstaan van de vordering.
Artikel 14. Consumententransacties
1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de
bepalingen van deze voorwaarden niet zover zij vallen binnen het bereik van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 15. Geschillen en Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de arrondissementbank te
's-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met recht uitzondering van geschillen waar de kantonrechter in
eerste bevoegd is kennis te nemen.
Artikel 16. Levertijd en levering
1. De opgegeven levertijden zijn voor de wederpartij bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd
begint op de dag waarop door de wederpartij een opdrachtbevestiging van ons heeft ontvangen.
2. In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Leverancier enkel aansprakelijk gesteld worden in
geval van opzettelijke of grove fout.
3. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Leverancier te
worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
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4. Indien wij of een of meerdere derden schade lijden als gevolg van tekorten of fouten, van welke aard dan ook, in de
producten en/of diensten welke de wederpartij ons levert en/of als gevolg van vertraging in de levering, is de wederpartij
aansprakelijk voor alle (vervolg-) schade welke te onzen laste is of te onzen laste wordt gebracht. Wederpartij zal ons voor
dergelijke schade vrijwaren.
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Artikel 17. Eigendomsovergang
1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op ons over direct nadat deze conform het in artikel 17 in lid 2 bepaalde zijn
geleverd en na de volledige betaling conform de in artikel 10 in lid 1 bepaalde betalingscondities. 3:239 BW; de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom.
Artikel 18. Retentierecht
1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te
houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn
voldaan.
2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de wederpartij.
3. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken dan
zal de levering geschieden bij ons magazijn.
4. De levering geschiedt Franco op de in lid 2 bepaalde plaats.
5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken gaat eerst op ons over zodra de zaken
zijn afgeleverd op de in lid 2 bepaalde plaats. De zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de leverancier.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
1. Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde
Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier voor tekortkomingen
beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van Leverancier ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Leverancier
overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of
immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
Artikel 20. Betaling en verrekening/Leveranciers/installatie bedrijven
1. De door de wederpartij aan ons verzonden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde eisen zoals bij voorbeeld
gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd
en niet betaald.
2. De wederpartij is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij geleverde zaken uiterlijk 60 dagen na
ontvangst van de factuur door ons betaald. Na het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij ons per aangetekende
brief in gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in deze brief redelijk termijn voor nakoming te geven.
4. Wij zijn bevoegd tot verrekening van de door ons op basis van de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen
met door de wederpartij uit welke hoofde dan ook te vorderen of verschuldigde bedragen.

Garanties en offertes

Solar Energy Groep BV
Kenauweg 17
2331 BA Leiden
071 542 74 40
06 124 936 93

Opbrengstgarantie:
Solar-Energy-Groep garandeert 10 jaar de opbrengst ( de productie factor ) dat is verwerkt in het financieel overzicht. Dat
houd concreet in dat wij de misgelopen kWh vergoeden als het systeem bij normale inbedrijstelling de opbrengst niet haalt,
als een systeem in storing staat gebeurd dat niet. Storingen moeten dan binnen 24 uur gemeld worden aan Solar-EnergyGroep om financiële schade (opbrengst ) te minimaliseren.
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Ontzorg-garantie:
Solar-Energy-Groep ontzorgd bij de standaard fabrieksgarantie, Dat houd in dat bij manco van de door Solar-Energy-Groep
geleverde producten wij zorgen voor een snelle afwikkeling met de fabrikant en wij het systeem binnen 48 uur weer
draaiend hebben. Dat kan zijn door vervangende producten zoals bij een defect paneel maar ook door tijdelijke oplossingen
zoals een uitleen omvormer als de huidige omvormer terug naar de fabriek moet, aan de hand van de storing wordt er
bepaald wat voor u de beste oplossing is om het systeem snel weer online te krijgen.
Offertes / overeenkomsten:
Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en incl. 21% B.T.W tenzij anders vermeld.
Een offerte is 1 maand geldig vanaf offerte datum.
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