
Agrisun Algemene Voorwaarden

1) Algemeen
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die Agrisun B.V. uitbrengt en op alle overeenkomsten die Agrisun B.V. sluit met betrekking tot de verkoop en levering van Agrisun

zonnepanelen, en - indien overeengekomen - de installatie daarvan.
b) In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

i) “de klant”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die wederpartij is bij door Agrisun te sluiten of gesloten overeenkomsten.
ii) “Agrisun´: Agrisun B.V.
iii) Installatie: het installeren van zonnepanelen.

c) Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Agrisun schriftelijk zijn aanvaard.

2) Offerte en Overeenkomst
a) Alle offertes van Agrisun zijn geldig gedurende 21 dagen na dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is aangegeven.
b) Als de klant aan Agrisun gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Agrisun uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn offerte hierop baseren.
c) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Agrisun en de klant ondertekende offerte door Agrisun is ontvangen.
d) Agrisun kan overeengekomen installatiewerkzaamheden uitbesteden aan derden. Agrisun staat in voor de kwaliteit van de werkzaamheden van deze derden.
e) De klant zal zich houden aan de “verplichtingen van de klant” die zijn vermeld in de offerte. Eventuele schade die ontstaat doordat de klant zich niet houdt aan deze verplichtingen,

is voor rekening en risico van de klant.

3) Levering, risico en eigendom
a) De door Agrisun te leveren zaken gelden als afgeleverd zodra de zaken aan het door de klant opgegeven adres zijn bezorgd.
b) Voor de bezorging en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen Agrisun en klant. Deze afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige bezorging, dient Agrisun derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
c) Het risico voor de door Agrisun af te leveren zaken is voor de klant vanaf het moment dat die zaken zijn bezorgd als bedoeld in lid a.
d) Ter zake van door Agrisun bezorgde producten behoudt Agrisun zich de eigendom voor totdat klant aan al zijn verplichtingen jegens Agrisun heeft voldaan. Deze verplichtingen betreffen zowel die

welke ten tijde van de af levering bestaan als die welke daarna ontstaan, meer in het bijzonder die welke zijn te beschouwen als tegenprestatie voor door Agrisun aan klant krachtens een (eventueel
bestendige) rechtsverhouding geleverde of te leveren zaken dan wel krachtens zodanige rechtsverhouding tevens ten behoeve van voor klant verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter
zake van verplichtingen voortvloeiend uit een tekortschieten in de nakoming van het voorgaande.

e) Agrisun is bevoegd om, indien de wederpartij met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door Agrisun afgeleverde producten
die overeenkomstig het hiervoor bepaalde haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen waaraan klant zijn medewerking zal verlenen en waarbij klant geen beroep zal doen op het eventueel
eigenaarschap van de producten door middel van natrekking of anderszins. Terugneming heeft te gelden als ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

4) Overmacht
a) Agrisun is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden

redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Agrisun van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Agrisun toe te rekenen
omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

b) In geval van overmacht aan de zijde van Agrisun worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is Agrisun bevoegd de overeenkomst voor het niet-
uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

5) Garantie
a) Agrisun staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden gedurende twee jaren na het verrichten daarvan.
b) Agrisun staat niet in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde materialen. Daarvoor gelden de garanties zoals die door de producent/leverancier zijn gegeven zoals weergegeven in de offerte.

In voorkomende gevallen zal Agrisun bemiddelen tussen de klant en de producent/leverancier. Kleurafwijkingen tijdens de zonnecelproductie zijn niet te vermijden. Agrisun is hier niet garantie plichtig.
c) Ieder recht op garantie vervalt indien:

i) de door Agrisun gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
ii) de door Agrisun geleverde zonnepanelen en bijkomende zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
iii) klant of niet door Agrisun ingeschakelde derden zonder toestemming van Agrisun aan de Agrisun Zonnepanelen en bijkomende zaken werkzaamheden hebben verricht;
iv) klant enige uit de onderliggende overeenkomst (getekende offerte) voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Agrisun niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
v) Uitgesloten van garantie zijn:

(1) Schade aan de door Agrisun geleverde zonnepanelen en bijkomende zaken door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische
uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer

(2) Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Agrisun dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden gebruikte materialen,
chemicaliën en/of bouwstoffen

(3) Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest
(4) Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een Ø > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstromen

e.d.
(5) Schade/gebreken die ontstaan is/ zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.
(6) Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van klant zijn toegepast, terwijl de installateur het

gebruik van deze materialen heeft ontraden.
(7) Schade/gebreken die het gevolg is/ zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de door Agrisun geleverde zonnepanelen

en bijkomende zaken.
(8) Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die Agrisun van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Agrisun jegens de klant nimmer groter noch van langere duur dan de

garantieverplichtingen van die derden jegens Agrisun.
d) Agrisun staat niet garant voor misgelopen opbrengst.
e) Agrisun staat niet garant voor softwareproducten van derden.

6) Aansprakelijkheid en vrijwaring
a) De aansprakelijkheid van Agrisun in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde en geïnstalleerde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 5 omschreven garantie.
b) Agrisun is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Agrisun, van haar eigen

werknemers of van door Agrisun ingeschakelde derden is toegebracht. Behoudens opzet van Agrisun zelf, is aansprakelijkheid van Agrisun voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
c) In alle gevallen waarin Agrisun gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband

waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Agrisun, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
d) Indien sprake is van een consumentenkoop komen klant de rechten en vorderingen toe, die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen toekent.
e) Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Agrisun aan Agrisun kunnen worden

tegengeworpen, zullen door Agrisun ook aan de klant kunnen worden tegengeworpen.
f) De werknemers van Agrisun of door Agrisun voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen

verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
g) Klant zal Agrisun, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Agrisun

van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de klant toekomen jegens Agrisun.
h) Agrisun is niet aansprakelijk voor het mislopen van stroomproductie.

7) Oplevering
a) Als installatie van zonnepanelen is overeengekomen, wordt de installatie als opgeleverd beschouwd wanneer:

i) De klant de installatie van de zonnepanelen heeft goedgekeurd, of;
ii) de zonnepanelen met bijbehorende apparatuur door de klant in gebruik zijn genomen. Neemt de klant een deel van het werk in gebruik, dan wordt dat deel als opgeleverd beschouwd, of;
iii) de klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk

niet in de weg staan.
b) Keurt de klant het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Agrisun.
c) Keurt de klant het werk niet goed, dan zal hij Agrisun in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
d) De klant vrijwaart Agrisun voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

8) Betaling en zekerheid
a) Indien en voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen dient, als alleen levering van materialen is overeengekomen, de systeemprijs uit de getekende offerte te zijn voldaan binnen

14 dagen na aflevering van de gekochte materialen. Indien ook installatie van de materialen is overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen systeemprijs uit de offerte te zijn voldaan binnen 14
dagen na aflevering van de materialen en 50% binnen 14 dagen na de installatie.

b) Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
c) Indien de klant enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de klant met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Agrisun op

de klant opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is de klant aan Agrisun alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
i) over de eerste Euro 3.000 15%
ii) over het meerdere tot Euro 6.000 10%
iii) over het meerdere tot Euro 15.000 8%
iv) over het meerdere tot Euro 60.000 5%
v) over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%

9) Ontbinding
a) Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn

vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Agrisun het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

b) Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid a van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Agrisun recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de
rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

10) Slotbepaling
a) Geschillen en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter van de Rechtbank Overijssel.


