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1. Algemeen 
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing en 

maken deel uit van elk door BL Zonnepanelen gedane aanbod en elke door BL Zonnepanelen met 
opdrachtgever gesloten overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van 
eventuele algemene verkoop en/ of leveringsvoorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

b) Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand voor de uitvoering van de met 
u gesloten overeenkomst. Voorts wenst BL Zonnepanelen deze gegevens te gebruiken om u in de 
toekomst te informeren over nieuwe producten en/ of diensten en u aanbiedingen te doen. Als u 
hierop geen prijs stelt, neemt u contact met BL Zonnepanelen op. 

2. Aanbieding en bevestiging 
a) BL Zonnepanelen behoudt zich het recht voor technische specificaties van haar producten 

tussentijds en zonder aankondiging te wijzigen. 
3. Binding en ontbinding overeenkomst 
a) Bepalend voor de inhoud van de aannemingsovereenkomst en het op basis van deze overeenkomst 

door BL Zonnepanelen uit te voeren werk, is de omschrijving van de producten en het werk van 
deze aannemingsovereenkomst. Indien en voor zover bij montage blijkt, dat het overeengekomen 
werk technisch c.q. praktisch voor BL Zonnepanelen niet uitvoerbaar is of indien het 
overeengekomen werk door Milieu-of Arbo regelgeving niet door BL Zonnepanelen uitgevoerd mag 
worden, heeft BL Zonnepanelen het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren, zonder enige 
vorm van schadevergoeding. 

b) Opdrachtgever heeft niet het recht om deze overeenkomst te ontbinden als blijkt dat er meer of 
minder panelen op het beoogde c.q. de beoogde dakvlakken passen. 

c) Bl Zonnepanelen werkt tevens met diverse externe partijen. Indien één transactie met twee of 
meerdere opdrachtgevers wordt afgesloten zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige 
nakoming van de door hen gesloten overeenkomst. 

d) Bij een aannemingsovereenkomst op basis van financiering verplicht opdrachtgever zich tot 
onvoorwaardelijke medewerking om de verlangde bescheiden te overleggen, telkens binnen 7 
dagen na het schriftelijke verzoek. 

e) Bij annulering door de opdrachtgever van deze aannemingsovereenkomst zijn door opdrachtgever 
de volgende bedragen aan BL Zonnepanelen verschuldigd; 20% van de aanneemsom voordat de 
panelen zijn besteld; 40% van de aanneemsom op het moment dat u schriftelijk bevestigd heeft 
gekregen wanneer de montage is ingepland. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na 
de annulering te zijn betaald. 

f) Opdrachtgever krijgt van opdrachtnemer datums door voor de technische inspectie alsmede voor de 
montage. Opdrachtgever heeft het recht om deze opgegeven datums eenmalig te verzetten met een 
maximum van 4 weken. De nieuwe datums welke wordt afgegeven door opdrachtnemer zijn 
bindend. Mocht opdrachtgever de datums verschuiven en er komt tussendoor een prijswijziging dan 
mag deze prijswijziging worden doorbelast aan opdrachtgever. 

g) Leges voor een vergunning aanvraag dienen altijd separaat voldaan te worden door de 
opdrachtgever zelf. 

h) De wettelijke bedenktijd op deze overeenkomst bedraagt 14 dagen. 
4. Betaling 
a) Indien en zover de betalingen niet op de overeengekomen tijdstippen worden voldaan, is BL 

Zonnepanelen gerechtigd de daarmee corresponderende prestatie(s) op te schorten totdat de 
betalingsachterstand in zijn geheel is ingelost. 

b) Indien opdrachtgever niet tijdig zijn betalingsverplichting na komt, wordt hij geacht van rechtswege in 
verzuim te zijn en heeft BL Zonnepanelen het recht om opdrachtgever zonder ingebrekestelling over 
deze vordering, of over het niet betaalde deel daarvan rente in rekening te brengen, gelijk aan de 
wettelijke rente, onverminderd verdere rechten tot verhaal van vermogensschade, daaronder 
begrepen het recht om de buiten de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallen de binnen 
-en buitengerechtelijke incassokosten jegens opdrachtgever uit te oefenen. De binnen -en 
buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn gemaakt zodra enige vordering door BL 
Zonnepanelen aan derden uit handen wordt gegeven. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet 
aan enige verplichting welke voor hem uit deze met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, 
als mede in geval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie (van het bedrijf) 
van opdrachtgever, onder curatele stelling of onder bewindstelling, dan wel indien te zijnen laste 
beslag wordt gelegd, heeft BL Zonnepanelen de bevoegdheid nakoming van deze lopende 
overeenkomst op te schorten en wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, 
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waarbij BL Zonnepanelen het recht heeft alle kosten en schaden gemaakt of te maken, geleden of te 
lijden als gevolg van dit verzuim te verhalen op wederpartij, dan wel de overeenkomst geheel of ten 
dele te ontbinden, zonder dat BL Zonnepanelen tot enige schadevergoeding of garantie is 
gehouden, onverminderd de aan BL Zonnepanelen verder toekomende rechten. In deze gevallen 
wordt elke vordering dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag BL Zonnepanelen de geleverde 
zaken onmiddellijk als eigendom terugnemen. 

5. Eigendomsvoorbehoud 
a) De verkochte c.q. gemonteerde zaken gaan over in eigendom, naar opdrachtgever, op het moment 

van betaling van de volledige som, alsmede de eventueel op de levering vallende rente en kosten, 
zoals deze door de opdrachtgever aan BL Zonnepanelen verschuldigd zouden kunnen zijn. 

6. Levering 
a) Bij de overeengekomen levertijd geldt steeds het voorbehoud van ongestoorde 

arbeidsomstandigheden en materiaal voorziening. 
b) Ook een schriftelijke overeengekomen levertermijn zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. 
c) Indien en voor zover voor ons voorzienbaar in de datum van oplevering of aflevering vertraging zal 

optreden, zal BL Zonnepanelen daarvan tijdig melding maken aan opdrachtgever onder vermelding 
van de termijn, waarbinnen BL Zonnepanelen naar verwachting wel zou kunnen presteren. 

7. Garanties 
30 jaar op PV panelen 
30 jaar op een omvormer 
5 jaar op apparatuur (airconditioning) 
2 jaar op installaties 

a) Garantie aanspraken worden alleen in behandeling genomen indien de volledige aanneemsom is 
betaald. 

b) Reclames op aantal dienen uitsluitend direct bij de afgifte van de zaken te geschieden. 
c) Indien een tijding ontvangen klacht gegrond blijkt te zijn, is BL Zonnepanelen verplicht een en ander 

op eigen kosten binnen een redelijke termijn, niet zijnde een fatale termijn, vast te stellen in overleg 
met opdrachtgever, te herstellen. 

d) De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg van omstandigheden waar BL 
Zonnepanelen geen invloed op kan uitoefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. ook 
weersomstandigheden. 

8. Montage en meerwerk 
a) In alle gevallen is het uit te voeren werk beperkt tot hetgeen schriftelijk in deze 

aannemingsovereenkomst is vastgelegd. 
b) Niet inbegrepen zijn bouwkundige aanpassingen, vervanging meterkast en nieuw aan te leggen dak 

doorvoeren (platte daken) alsmede graaf en grondwerkzaamheden  tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld op deze overeenkomst. 

c) Nimmer is inbegrepen reparatie aan pannen en/of dak bekleding, zolang dit noch zichtbaar, noch 
technisch van invloed is op de prestaties van het dak. 

d) In deze overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om meerwerk afzonderlijk in rekening te 
brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
wordt geleverd en/of aangebracht, een en ander in overleg met de opdrachtgever. 

e) Indien er minder panelen passen op het dakvlak dan ontvangt opdrachtgever een credit-factuur van 
het aantal minder te plaatsen panelen. Indien dit geconstateerd wordt tijdens de inspectie dan 
ontvangt opdrachtgever de juiste factuur met het aantal te plaatsen panelen. 

f) Indien opdrachtgever meer panelen wenst af te nemen dan aanvankelijk was afgesproken dan 
ontvangt opdrachtgever een factuur met daarop het juiste aantal panelen en de daarbij horende 
aanneemkosten. 

9. Aansprakelijkheid 
a) Aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het nakomen van de beschreven 

garantieverplichtingen. Aanspraken gebaseerd op indirecte en/of gevolgschade zijn uitgesloten. 
Hieronder wordt tevens verstaan aanspraken op (gevolg)schade door opgenomen vrije dagen van 
opdrachtgever, dan wel het uitstellen van de montage i.v.m. weersomstandigheden. 

b) BL Zonnepanelen accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij hergebruik van materialen, 
waaronder omgelegde dakpijpen, afvoerkanalen, etc. 

10. Geschillen 
a) Nederlands recht is bij uitsluiting op alle transacties van toepassing. 


