Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden JansZon BV
Artikel 1. Algemeen
I.

II.
III.
IV.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met JansZon BV
waarbij JansZon BV als verkoper, Leverancier of dienstverlener optreedt. JansZon BV is gevestigd te
Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
852628936B01.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk of per email met JansZon
worden overeengekomen.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook,
worden uitgesloten.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Product: zonnepanelen, toebehoren, materiaal, complete systemen, installatie, bijbehorende
documentatie, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
B. Leverancier: JansZon BV
C. Koper: een consument die een Overeenkomst met de Leverancier inzake de aankoop van het
Product en de installatie daarvan van plan is aan te gaan of is aangegaan.
D. Overeenkomst: de op papier vastgelegde afspraken tussen de Koper en de Leverancier tot
aanschaf van het Product.

Artikel 2. Offerte
I.
II.

III.

Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij er
uitdrukkelijk een andere termijn is aangegeven.
De bij de offerte, aanbieding of begroting verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema's,
materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie, blijven eigendom van Leverancier en mogen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier, noch geheel, noch gedeeltelijk worden
gekopieerd, aan derden worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden kenbaar
gemaakt aan derden
Door Leverancier verstrekte adviezen aan de Koper inzake een optimaal systeem voor de Koper, welke
al dan niet zijn verwerkt in een offerte, worden naar goeddunken van Leverancier verstrekt. Hieraan
kunnen door de Koper geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Prijs
I.
II.
III.
IV.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Leverancier vermelde prijzen vast.
Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet
voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief,
binnen één week nadat de Leverancier kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is, tenzij anders vermeld,
de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en
inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van
Leverancier komen

Artikel 4 Overeenkomst
I.
Een Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper de volledig ingevulde offerte van de Leverancier heeft
ondertekend en dat deze ontvangen is door de Leverancier en de Leverancier deze offerte heeft
aanvaard.
II.
Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, door welke
omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te wijzigen.
III.
Indien toepassing van artikel 4.2. leidt tot een prijsverhoging en deze prijsverhoging niet voortvloeit uit
een wettelijke bepaling, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. Dit onverwijld nadat
Leverancier kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
IV.
Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden,
subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om
de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Leverancier, zijn voor risico van de Koper.

pagina 1

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden JansZon BV
Artikel 5. Levering en eigendomsoverdracht
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Levering van het overeengekomen geschiedt op het door de Koper opgegeven adres en wel binnen
maximaal 6 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen,als
beschreven in artikel 4.1 echter niet eerder dan nadat door Koper is voldaan aan alle eventuele
bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst welke eerst door Koper
moeten worden verwezenlijkt.
Levering vindt plaats nadat de (eerste)betaling is ontvangen.
Leverancier zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor levering en
eventuele installatie.
Leverancier stelt al het redelijke in het werk om de afspraak na te komen, echter de afspraak is niet te
beschouwen als fatale datum. Bij niet tijdige levering dient Leverancier schriftelijk in gebreke worden
gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
Indien de Koper onverhoopt, niet tijdig of niet volledig het overeengekomen afneemt, zal Leverancier
deze zaken voor rekening en risico van de Koper opslaan en betaling verlangen als had levering
plaatsgevonden.
De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na levering en/of installatie, echter niet voordat
volledige betaling aan Leverancier heeft plaatsgevonden. Bij onvolledige betaling behoudt Leverancier
zich het recht voor het Product te demonteren en te verwijderen. Eventuele extra kosten voor demontage
en verwijdering komen voor rekening van de Koper.

Artikel 6 Betaling
I.

De Koper voldoet uiterlijk zeven dagen voor installatie / levering een aanbetaling van minimaal 33% van
de koopsom tenzij anders is overeengekomen. Na installatie / levering ontvangt de Koper een factuur
voor de het resterende bedrag. De betalingstermijn voor het resterende bedrag is 7 dagen.

Artikel 7 Installatie / uitvoering van de Overeenkomst
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Leverancier zal de Installatie (laten) uitvoeren volgens de geldende NEN1010 (Veiligheidsbepalingen
voor laagspanningsinstallaties) en NEN3140 (Bedrijfsvoeringbepalingen voor laagspanningsinstallaties)
normen.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is
uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De Koper draagt er zorg voor dat de locatie van de installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang
van de Installatie zouden kunnen belemmeren.
De Koper draagt zorg dat werkzaamheden uit te voeren door hem of derden, die niet tot de uitvoering
van Leverancier behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering door Leverancier tijdig en
volgens de geldende normen kan worden uitgevoerd.
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.
De Koper 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 Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
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 Koper heeft medegedeeld.
B. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. de
aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
C. alle noodzakelijke veiligheid 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.
De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst. Tenzij
asbest sanering is opgenomen in de aangeboden werkzaamheden.
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IX.

X.
XI.

De Koper 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
Koper Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.
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 Koper.
Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
A. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
B. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
C. 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), etc.

Artikel 8. Geheimhouding en intellectueel eigendom
I.
Leverancier en Koper zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
II.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt Leverancier zich de rechten en
bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Artikel 9. Garantie
I.
II.
III.

IV.

V.

Leverancier garandeert de goede werking van het geleverde Product Overeenkomstig de
garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd.
Leverancier garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 24
maanden na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.
De Koper komt geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, contact met chemische gassen of vloeistoffen, brand, dieren) daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, blikseminslag, extreme regenval, hagel
of temperaturen) et cetera.
Leverancier garandeert het vermogen van zonnepanelen voor 90% van het oorspronkelijk vermogen
gedurende 10 jaar en voor 80% gedurende 25 jaar, tenzij de fabrikant een andere garantietermijn
aanhoudt, mits de zonnepanelen worden onderhouden conform de instructies van Leverancier en vrij
blijven van schaduw.
Leverancier garandeert correcte functionaliteit van de omvormer voor 5 jaar. Uitbreiding op de
garantietermijn is mogelijk. De omvormer van een PVsysteem heeft een verwachte levensduur van 10 à
15 jaar. Vervanging van de omvormer is voor rekening van de Koper.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
I.

Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
A. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Leverancier is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
B. Leverancier wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de Installatie van
en/of onderhoud van het systeem niet plaats vond via een door Leverancier ingeschakelde
medewerker of derde partij.
C. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan:
1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier
aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier
toegerekend kunnen worden;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
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4.

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie of
andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet
verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
II.
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
III.
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.
IV.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
.
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
I.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, zullen door Leverancier
eerst in alle redelijkheid met de Koper worden besproken en voor zover geen minnelijke regeling
mogelijk is, worden beslecht door de bevoegde rechter van het gerechtskantoor te Amsterdam.
II.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koper partij is, is uitsluitend het 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 aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het “Weens
Koopverdrag” wordt uitgesloten.
Artikel 12. Slotbepalingen
I.
II.

De Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen
gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 25 februari 2015 en zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam.
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