


Bethel kerk
T.a.v. Klaas Poelman
De Bolder 75
9206 AP Drachten

Leusden, 11 -03-2021

Voorstel zonnestroominstallatie

Bethel Vrije Baptistengemeente Drachten
Beste Klaas,

Na het voortraject waarin wij adviesrapporten opgesteld hebben, de SDE+(+) subsidie aangevraagd is
en wij een schouw op locatie hebben uitgevoerd, ontvangt u nu ons voorstel voor de levering, montage
en installatie van een turn-key zonnestroominstallatie. Zoals besproken hebben wij de volgende
situatie uitgewerkt:

● De levering, turn-key montage en installatie van een zonnestroominstallatie ten behoeve van de
De Bolder 75 9206 AP Drachten. Het betreft een zonnestroominstallatie bestaande uit 1.186
panelen met elk een vermogen van 450 Wp.

Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van dit voorstel, dan hoor ik het graag. Ik ben bereikbaar via
roel@zonnestroomnederland.nl. We kijken uit naar een duurzame samenwerking!

Met hartelijke groet,

Roel Lok
Zonnestroom Nederland
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Werkwijze Zonnestroom Nederland
Kwaliteit

● Fabrikanten van panelen, omvormers en montagematerialen horen ieder op hun eigen gebied
tot de hoogst aangeschreven partijen ter wereld. Wij gebruiken alleen panelen geproduceerd
door fabrikanten van Bloomberg’s Tier 1 lijst.

● Zonnestroom Nederland legt het detailontwerp van de installatie ruim voorafgaand aan de
start van de installatiewerkzaamheden ter goedkeuring voor aan opdrachtgever.

● Zonnestroom Nederland maakt van elke gerealiseerde zonnestroominstallatie een uitgebreid
opleverdocument. Deze dient na inbedrijfstelling en goedkeuring ondertekend te worden.

● De werken worden uitgevoerd volgens de geldende Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen,
in ieder geval, maar niet beperkt tot:

○ Scope 12  (Normering opgesteld door Verbond van Verzekeraars)
○ NEN 1010 (laagspanningsinstallaties)
○ NEN 3140 (bedrijven en inspecteren elektrische installaties)
○ NPR 5310 (praktijkrichtlijn bij NEN 1010)
○ NEN 7250 (bouwkundige integratie PV systemen)
○ IEC 62446 (testen, opleveren en documentatie PV systemen)
○ NEN EN IEC 61439 (verdeelinrichtingen)
○ NEN EN 1991-1-4 (windbelasting)
○ NEN EN IEC 62305 (bliksembeveiliging)

Veiligheid
● Op ieder project wordt gewerkt conform een projectspecifiek VGM-plan (Veiligheid,

Gezondheid en Milieu).
● We verwachten daarin ook een actieve rol van de klant. Daarom betrekken we u bij het

bespreken van het VGM-plan en houden we elkaar scherp als het gaat om de naleving ervan.
● Op ieder project worden werkplekinspecties uitgevoerd om te controleren of er gewerkt wordt

conform de veiligheidsnormen.
● Medewerkers en onderaannemers van Zonnestroom Nederland zijn zijn VCA-gecertificeerd.

Administratieve ondersteuning
● Zonnestroom Nederland ontzorgt in het reserveren van netcapaciteit
● Zonnestroom Nederland vraagt een groene EAN-code op bij uw netbeheerder
● Zonnestroom Nederland vraagt de bruto-productiemeter aan bij uw meetbedrijf. Deze meter

meet hoeveel energie uw installatie opwekt en geeft dit door aan het RVO voor de subsidie.
● Zonnestroom Nederland meldt uw zonnestroominstallatie middels de groene EAN-code aan

bij CertiQ. CertiQ certificeert uw stroom als groene Nederlandse stroom.
● Zonnestroom Nederland assisteert bij de activering van de SDE+(+) subsidie bij RVO.
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Projectspecifieke uitgangspunten
Naar aanleiding van ons contact en de door u aangeleverde informatie hebben wij ons voorstel
samengesteld. Belangrijkste uitgangspunten bij dit voorstel zijn:

Situatie
Op onderstaande afbeelding ziet u de voorgenomen situering van panelen, omvormers en hoe het
kabeltracé richting de hoofdverdeelkast / trafo zal lopen. Het kabeltracé van de panelen naar de
omvormers wordt DC (gelijkstroom) genoemd en het kabeltracé vanaf de omvormers naar
hoofdverdeelkast / trafo wordt AC (wisselstroom) genoemd.

Kwaliteit
Optie 1: Prijs is inclusief Scope 12
Kwaliteit staat bij Zonnestroom Nederland voorop en daar staan wij ook voor in. Wij laten daarom de
zonnestroominstallatie conform de scope 12 richtlijnen keuren door een onafhankelijke
keuringsinstantie en zullen eventuele restpunten oplossen. De kosten voor deze keuring zijn bij onze
prijs inbegrepen.

PARAAF:  _________
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Verzekering

Zonnestroom Nederland heeft in het voortraject contact gehad met uw verzekeraar, Nationale
Nederlanden. De door hen gestelde eisen zijn bij ons bekend en wij zullen de installatie conform deze
eisen realiseren. In de planuitwerkingsfase wordt de detailengineering vervolgens ook met de
verzekeraar afgestemd.

Dakconstructie

Een voorwaarde voor realisatie is dat de dakconstructie door een onafhankelijk constructiebureau
geschikt bevonden is. Middels de zonnestroominstallatie wordt gemiddeld 14 - 20 kg/m2 toegevoegd.
Dit is door W2N gecheckt en akkoord bevonden, mits aanbevolen maatregelen worden getroffen. Na
detailengineering dient het definitieve legplan nog eenmaal aan de constructeur te worden
voorgelegd.

Omvormer locatie en type bevestiging

Omvormers worden middels een rail tegen de muur op het hoge dak bevestigd. Zie onderstaande
impressie ten aanzien van situatieschets.

PARAAF:  _________
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Overspanningsbeveiliging
Door het juiste type overspanningsbeveiliging toe te passen wordt schade ten gevolge van
blikseminslag of een verkeerde schakelhandeling beperkt of voorkomen. De geoffreerde omvormers
zijn voorzien van Type II overspanningsbeveiliging zowel aan de DC als AC zijde. Indien het
DC-kabeltracé het pand in en opnieuw weer uit loopt zal zowel op het dak als nabij de omvormers type
I en II overspanningsbeveiliging worden toegepast.

Overschrijding brandwerende muur
De panelen zullen op gepaste afstand van de brandwerende muur geplaatst worden en de kabels die
over de brandwerende muur gaan, worden brandwerend ingepakt waardoor compartimentering
intact blijft. Zie bijlage 2 voor een voorbeeldafbeelding.

AC-traject

Dit betreft een turn-key voorstel en dus is ook het AC-deel opgenomen. Het kabeltracé van
omvormers tot en met hoofdverdeelkast/trafo en het invoegen op de hoofdverdeelkast/trafo wordt
door Zonnestroom Nederland verzorgd. Ook eventuele dakdoorvoeren, betonboringen en/of
grondwerkzaamheden zijn meegenomen.

Veiligheid
Op ieder project wordt gewerkt conform een projectspecifiek VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en
Milieu). Wij werken veilig, punt. We verwachten daarin ook een actieve rol van de klant. Daarom
betrekken we u bij het bespreken van het VGM-plan en houden we elkaar scherp als het gaat om de
naleving ervan. Onze lat ligt hoog! Op ieder project worden werkplekinspecties uitgevoerd om te
controleren of er gewerkt wordt conform de veiligheidsnormen. Medewerkers van Zonnestroom
Nederland maar ook onze onderaannemers zijn VCA-gecertificeerd.
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Rapport van de engineer

Om te berekenen wat de te verwachten rendementen en terugverdientijden zijn, is onze engineer aan
de slag gegaan en heeft hij:

● Berekend hoeveel panelen er op het dak passen;
● Berekend hoeveel energie er opgewekt zal worden, gegeven de oriëntatie, de hellingshoek van de

zonnepanelen, de locatie, het type panelen en de beschaduwing;

Hieronder treft u een impressie van de zonnestroominstallatie die wij graag voor u realiseren:

1.186 panelen met een gezamenlijk vermogen van 533.700 Wp

PARAAF:  _________
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Technische bevindingen

Locatie De Bolder 75 te Drachten;

Stroomverbruik per jaar 241.586 kWh

Aantal te plaatsen panelen 1.186 panelen

Vermogen per paneel 450 Wp

Totaal opgesteld vermogen 533.700 Wp

Verwachte productie per kWp in jaar 1 845 kWh/kWp

Productie in jaar 1 450.977 kWh

Percentage ten gunste van eigen verbruik 53 %

Percentage ten gunste van netlevering 47 %

PARAAF:  _________
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Prijsopgave

Uw investering o.b.v. Oost-West georiënteerde
zonnestroominstallatie

Omschrijving Aantal Prijs

Zonnepanelen Canadian Solar HiKu High Power Mono
Perc 450 Wp450 1.186

Omvormers Huawei SUN2000 (3-maal 100KTL en
1-maal 36KTL) 4

Montagesysteem Valkpro+ 1.186

Bekabeling en
connectoren

Solarkabel, MC4 connectoren,
kabelgoten & aarding
zonnestroominstallatie

Volledig

Levering
AC-installatie AC-kabels en toebehoren Volledig kabeltracé

Arbeid

Montage zonnepanelen, plaatsen
montagesysteem, DC
installatiewerkzaamheden, plaatsen
en aansluiten omvormers en AC
installatie

Volledig

Overig

Engineering Volledig

Projectmanagement en bouwbegeleiding Volledig

Bouwplaatsinrichting + veiligheidsvoorzieningen Volledig

Opleverrapportage Volledig

Afvalverwijdering Volledig

Horizontaal en verticaal transport Volledig

CAR verzekering (Construction All Risks) Volledig

Reis- en verblijfkosten Volledig

Administratieve afwikkeling Volledig

Totaal
investering: €0,50 p/Wp €266.850

excl BTW

PARAAF:  _________
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Inkomsten uit zonne-energie

Vermeden
stroomkosten Waarde teruglevering Jaarlijkse bijdrage

vanuit SDE+(+) subsidie

Vermeden stroomkosten
Om het rendement en de terugverdientijd van de zonnestroominstallatie te bepalen hebben wij
de waarde per kWh berekend die niet meer ingekocht hoeft te worden. Dat is de kale stroomprijs + de
gemiddelde belastingen die wordt betaald. Zie onderstaand overzicht:

Overzicht huidige energieprijs €/kWh

Gewogen gemiddelde kale energieprijs

Kale energieprijs piek:

Kale energieprijs dal:

€ 0,0543

€ 0,0416

€ 0,05064

Energiebelasting (EB): € 0,02319

Opslag Duurzame Energie (ODE): € 0,02360

Variabele transportkosten: € 0,00920

Tarief inclusief toeslagen: € 0,10663

PARAAF:  _________
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Jaarlijkse inkomsten

Vermeden stroomlasten jaar 1
o.b.v. € 0,10663 p/kWh

€ 25.760

SDE+(+) inkomsten jaar 1 • niet-netlevering
o.b.v. SDE+(+) subsidiebedrag van € 0,068 – correctiebedrag € 0,068 p/kWh

€ 0

Waarde teruglevering jaar 1
o.b.v. € 0,029  p/kWh (gebaseerd op correctiebedrag netlevering)

€ 6.072

SDE+(+) inkomsten jaar 1 • netlevering
o.b.v. SDE+(+) subsidiebedrag van € 0,068 – correctiebedrag € 0,029 p/kWh

€ 8.166

Totaal jaarlijkse inkomsten € 39.998

Uitstekende businesscase!
Samenvattend kunnen we concluderen dat er sprake is van een uitstekende businesscase.
Dit wordt veroorzaakt door:

De aanwezigheid van een grootverbruikaansluiting waardoor Bethel kerk in
aanmerking komt voor de SDE+(+) subsidieregeling;

Terugverdientijd van 6,6 jaar;

Een locatie met veel zonuren;

Een relatief eenvoudig te realiseren zonnestroominstallatie;

Let op: alle berekeningen in dit voorstel zijn gebaseerd op aangeleverde informatie en zijn met de
grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de berekeningen in dit voorstel
geen rechten worden ontleend.

PARAAF:  _________
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Onderhoud & Monitoring

O&M Basis O&M Comfort

€ 1.093,00 € 3.502

Dagelijkse monitoring Dagelijkse monitoring

Melding van storingen
(binnen 2 werkdagen)

Melding van storingen
(binnen 2 werkdagen)

Jaarlijkse rapportage Jaarlijkse rapportage

Kosteloos verhelpen van
storingen

Jaarlijkse inspectie en
preventief onderhoud

Garantie van 97% van
verwachte stroomproductie

Na oplevering van de zonnestroominstallatie zal de betreffende O&M overeenkomst toegestuurd
worden. Wij ontzorgen u volledig wat betreft onderhoud en monitoring!

PARAAF:  _________
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Opmerkingen
● Indien Bethel kerk besluit in te gaan op dit voorstel van Zonnestroom Nederland zullen

adviseur en projectleider langskomen om de planning en details met u te bespreken.
● Bovenstaande uitgangspunten zijn in de prijsstelling meegenomen. Indien van de omschreven

projectspecificaties afgeweken dient te worden, wordt dit middels meer- of minderwerk
verrekend.

● Zonnestroom Nederland maakt van elke gerealiseerde installatie een uitgebreid
opleverdocument. Opdrachtgever dient deze na inbedrijfstelling en goedkeuring te
ondertekenen.

● Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW.
● Het aantal en type panelen kan op basis van detailengineering (beperkt) wijzigen. Bij

beperkte wijzigingen wijzigt de prijs pro rato mee. Indien onverhoopt grotere wijzigingen
nodig zijn, wordt opnieuw naar de totaalprijs gekeken.

● Op dit voorstel en al onze andere overeenkomsten, correspondentie, ed. is Nederlands recht
van toepassing.

● De algemene leveringsvoorwaarden van Zonnestroom Nederland zijn van toepassing op en
maken deel uit van alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen,
bestellingen, overeenkomsten, correspondentie en alle andere rechtshandelingen tussen
Zonnestroom Nederland en Opdrachtgever die betrekking hebben op de in de offerte
gespecificeerde en daarmee samenhangende prestatie. De algemene leveringsvoorwaarden
zijn in de bijlage aan dit voorstel toegevoegd.

● De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
Opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

● Dit voorstel is 21 dagen geldig

PARAAF:  _________
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Garantie
● U krijgt 10 jaar productgarantie geleverd op de omvormers
● U krijgt 12 jaar productgarantie geleverd op de panelen
● U krijgt 25 jaar lineaire opbrengstgarantie op de panelen (zie afbeelding)
● U krijgt 2 jaar installatiegarantie op de gehele installatie of zolang onderhoudscontract loopt

Betalingscondities:
Betalingstermijnen:

● 10% bij order
● 60% voor levering materialen
● 20% bij oplevering DC werkzaamheden
● 10% bij inbedrijfstelling

Betaling geschiedt binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

PARAAF:  _________
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Voor akkoord

Bethel kerk

Datum:

Naamen:

Functies:

Handtekeningen:

Wanneer jullie vragen hebben naar aanleiding van dit voorstel, dan hoor ik dat graag. Ik ben
bereikbaar via Roel Lok@zonnestroomnederland.nl.

We kijken uit naar een duurzame samenwerking!

Met hartelijke groet,

Roel Lok

Zonnestroom Nederland B.V.

PARAAF:  _________
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BIJLAGE 1

Informatie aangeboden producten
Separaat toegevoegd

PARAAF:  _________
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BIJLAGE 2

Technische detailfoto’s
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BIJLAGE 4

Referenties

Bekijk hieronder enkele van onze gerealiseerde projecten.

PARAAF:  _________
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Referenties
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BIJLAGE 5

Over ons

Zonnestroom Nederland is opgericht door Roel en Marthijn. Ze waren al jaren bezig met de
transitie naar duurzame energie binnen traditionele energiebedrijven, toen ze eind 2013
inzagen dat het anders moest. Traditioneel georganiseerde energiebedrijven zijn niet in staat
om de groene revolutie in Nederland te versnellen. We moesten het zelf doen. Als
ondernemers, met ondernemers. Zonnestroom Nederland was geboren.

Onze manier van werken

Volledige ontzorging

Van het advies over de mogelijkheden tot de
bouw en het onderhoud, nemen we je graag al
het werk uit handen. In overleg vragen wij de
SDE+ of SDE++ aan, na toekenning van deze
subsidie plaatsen we de zonnestroom-
installatie, monitoren wij de installatie 24/7 en
verzorgen wij al het noodzakelijk onderhoud.

De hoogste kwaliteit

Omdat veel van de projecten die wij bouwen
ons eigendom blijven, hebben we zelf ervaren
hoe belangrijk de kwaliteit van de producten,
engineering, installatie en onderhoud is.
Leveranciers van panelen, omvormers en
montagematerialen horen ieder op hun eigen
gebied tot de hoogst aangeschreven partijen
ter wereld. De klanten die zonnestroom-
installaties bij ons kopen, ontvangen exact
dezelfde kwaliteit als klanten die voor dakhuur
kiezen.

Ruime ervaring

Zonnestroom Nederland is de ontwikkelaar van
een groot aantal zonnestroomprojecten in
Nederland. Het portfolio van Zonnestroom
Nederland bevat zonnestroomprojecten bij
partners zoals Decathlon, Karwei, BMN
bouwmaterialen en JUMBO Supermarkten.

Goede prijs-
kwaliteitverhouding

Onze voorstellen zijn scherp, de producten van
de hoogste kwaliteit en onze engineers, die je
zonnestroomproject ontwerpen, behoren tot
de beste van Nederland. En dat alles tegen
een zeer concurrerend tarief

PARAAF:  _________
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BIJLAGE 6

Onze organisatie
Zonnestroom Nederland initieert, ontwikkelt, bouwt, investeert en exploiteert
zonnestroominstallaties. Wij onderscheiden ons van de massa aan zonnestroomaanbieders door de
kansen van een zonnestroominstallatie actief voor het voetlicht te brengen, op een professionele en
kwalitatieve wijze de markt te bewerken en klanten volledig te ontzorgen. U wordt van A tot Z bij de
hand genomen.

Hierbij hebben wij een dwingende focus op uw belang. Elke klant verdient het om een aanbod te
ontvangen dat precies op maat is, waarbij onze belangen ondergeschikt zijn. Of u nu zelf wilt
investeren of niet: in beide gevallen kunnen wij u een oplossing op maat bieden. De realisatie van een
zonnestroominstallatie is een grote stap en moet een feest zijn!

Om dit te bereiken werken we samen met u en onze duurzame partners. Onze kennis en kunde is groot
en alle onderwerpen kunnen aan bod komen. Of het nu engineering betreft of hulp bij uw onderzoek
naar subsidiemogelijkheden, financiering of installatie, monitoring of onderhoud: wij kunnen u helpen
en ontzorgen u volledig.

PARAAF:  _________
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BIJLAGE 7

Algemene leveringsvoorwaarden
Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: Zonnestroom Nederland B.V.  en diens
rechtsopvolgers.

1.2. Opdrachtgever: natuurlijke en rechtspersonen die een
overeenkomst sluiten met Zonnestroom Nederland B.V. .

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgever,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.

2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden
van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze
voorwaarden en het bepaalde in de aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten prevaleert het aldaar bepaalde boven het
bepaalde in deze voorwaarden.

2.4. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of
vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in
stand. Gebruiker zal dan samen met opdrachtgever de nietige of
vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe
voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het
doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op
overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden
inschakelt.

2.6. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden
uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt
eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die
niet in deze voorwaarden is geregeld.

2.7. Gebruiker kan ten voordele van opdrachtgever afwijken van, of
een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt
echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn.
Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden
te eisen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte

3.1. De aanbieding of offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen
na dagtekening geldig.

3.2. Indien opdrachtgever de aanbieding of offerte niet binnen de
termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de aanbieding of
offerte en is gebruiker gerechtigd deze te wijzigen of in te
trekken.

3.3. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding of offerte te
wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste
of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd
aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst
anders voortvloeit.

4.2. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen
worden verricht en is het uurtarief of de overeengekomen prijs
opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet
toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil
wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen
prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging
wordt schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden
aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de
overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond
van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft
geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.

4.4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke
delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te
factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst
opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het
resultaat van het voorgaande deel.

4.5. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in
te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste
of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever.
Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in
rekening brengen wanneer benodigde informatie door
opdrachtgever niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.

4.6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of
wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de
overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of
wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van
de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van
gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de
overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen
wanneer opdrachtgever in strijd handelt met de overeenkomst of
deze voorwaarden. De overeenkomst kan door opdrachtgever
niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.

4.7. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.

4.8. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang
opschorten of ontbinden indien opdrachtgever verplichtingen
die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of
gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en
deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt.
Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot
schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl opdrachtgever
hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
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4.9 Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de
diensten zijn verricht door gebruiker en het verschuldigde
bedrag is betaald door opdrachtgever.

4.10 Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, hem
surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een
schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt
uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking
wanneer deze aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

5.2. Opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te
beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde
voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.

5.3. Indien opdrachtgever binnen twee weken niet heeft gereageerd
op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan
dat opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft
geaccepteerd.

Artikel 6: Termijnen

6.1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat
eventuele materialen en informatie door de opdrachtgever
aangeleverd zijn. Indien van toepassing begint een termijn pas
te lopen na betaling van een overeengekomen voorschot.

6.2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen,
die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen.
Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt
gebruiker niet in verzuim.

6.3. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet eerder annuleren,
afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij
gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en gebruiker een
redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de
uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7: Honorarium

7.1. Het uurtarief van gebruiker is exclusief omzetbelasting,
reiskosten en andere onkosten.

7.2. In plaats van een uurtarief kan er vooraf of tussentijds een
totaalbedrag worden overeengekomen.

Artikel 8: Prijzen en betaling

8.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

8.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta
waarin is gefactureerd.

8.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij
gebruiker.

8.4. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet
betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere
opdrachtgever is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat
hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke
termijn na aanmaning heeft betaald. Opdrachtgever is over het
openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het
moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.

8.5. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft komen alle redelijke
buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in
verband staan met de invordering, voor rekening van de
opdrachtgever. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke
rente in rekening gebracht.

8.6. Betalingen van opdrachtgever strekken eerst tot betaling van de
kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente
en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer
opdrachtgever anders aangeeft bij de betaling.

8.7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van
gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een
factuur. Bezwaren van opdrachtgever tegen de geleverde
diensten of de hoogte van de factuur schorten de
betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag
opdrachtgever de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep
kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek
6 van het Burgerlijk Wetboek.

8.8. Gebruiker is gerechtigd om opdrachtgever een voorschot te
laten betalen. Opdrachtgever is verplicht om dit voorschot aan
te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1. Gebruiker behoudt het eigendom van al hetgeen aan
opdrachtgever is geleverd tot opdrachtgever heeft voldaan aan
alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
Opdrachtgever heeft niet het recht om de geleverde producten
te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren
etc. zo lang gebruiker het eigendom behoudt.

9.2. Opdrachtgever stelt gebruiker op de hoogte wanneer derden op
de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen
of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten
komt voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht
een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt zodat hij deze
schade kan vergoeden. Opdrachtgever doet er alles aan om
schade te voorkomen dan wel te beperken.

9.3. Gebruiker behoudt het recht om de geleverde producten terug te
nemen en daarbij het terrein van opdrachtgever of door
opdrachtgever ingeschakelde derden te betreden.
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Artikel 10: Installatie

10.1. Opdrachtgever draagt zorg voor toegang tot de plaats van
installatie. Dit geldt tevens voor de toegangswegen voor
benodigd transport. Deze zorg blijft bestaan tot de installatie is
voltooid.

10.2. Opdrachtgever verklaart dat hij gerechtigd is om het geleverde
te laten plaatsen en dat hij hiervoor de eventuele
onherroepelijke toestemmingen, ontheffingen en vergunningen
heeft verkregen.

10.3. Opdrachtgever verklaart dat de plaats van installatie geschikt is
voor plaatsing.

10.4. Opdrachtgever verklaart dat de plaats van installatie vrij is van
asbest en andere onveilige omstandigheden.

10.5. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de elektriciteit kan
wegvallen tijdens de installatie. Gebruiker is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 11: Garantie

11.1. Gebruiker garandeert de goede werking van het geleverde
overeenkomstig de productgaranties van haar leverancier.

11.2. De garanties van gebruiker zijn beperkt tot de productgaranties
van de fabrikant. Gebruiker is niet aansprakelijk voor
aanspraken die buiten de productgaranties van haar leverancier
vallen.

11.3. Alle aanspraken op de garanties vervallen wanneer
opdrachtgever een wijziging aanbrengt of laat aanbrengen door
een ander dan gebruiker die invloed heeft op de goede werking
van het geleverde.

Artikel 12: Onderzoek en gebreken

12.1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van
opdrachtgever moet opdrachtgever onderzoeken of het
geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is
overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht om gebruiker
binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare
gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na
ontdekking schriftelijk worden gemeld aan gebruiker. In de
schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de
gebreken zijn.

12.2. Opdrachtgever heeft geen recht op herstel vervanging of
schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste
wijze worden gemeld bij gebruiker.

12.3. Gebruiker heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele
(onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor
rekening van opdrachtgever.

12.4. Gebruiker kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of
vergoeden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe
schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot
dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder
geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.

13.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer
aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte
onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker is niet aansprakelijk
voor schade ontstaan tijdens vervoer of verzending.

13.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke
kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de
schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om
de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke
kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten
vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt
vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.

13.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen
geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg
van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn
ondergeschikten of ingeschakelde derden.

13.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan
nakomen door toedoen van opdrachtgever is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde
van gebruiker.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen
van derden die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij
te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat
geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is
gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van
gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor
rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten
voor.
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14.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de
gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden
gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van
opdrachtgever.

Artikel 15: Gegevens

15.1. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker
vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande
toestemming van opdrachtgever, nimmer doorverkocht aan
derden.

15.2. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker beperkt
gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt
onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 16: Overmacht

16.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker,
die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met
opdrachtgever, opgeschort. Gebruiker stelt opdrachtgever zo
spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

16.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en
jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor
gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen,
technische complicaties, ziekte van ingezet personeel,
overheidsmaatregelen, storingen, etc..

16.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten
tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting
om enige schade te vergoeden als gevolg van de
overmachtsituatie.

16.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden
wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt.
Partijen hebben geen verplichting om enige schade te
vergoeden als gevolg van de ontbinding.

16.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is
nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als
zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht
om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een
afzonderlijke overeenkomst, daarom is opdrachtgever verplicht
deze factuur te voldoen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker 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.

17.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Overmacht

.1. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak buiten de
invloedssfeer van partijen die de betreffende partij redelijkerwijs
niet in staat is te voorkomen of te verhelpen en waardoor de partij
niet in staat is de overeenkomst na te komen.

.2. Onder overmacht aan de zijde van Gebruiker vallen onder meer:
natuurrampen, overstromingen, stormen, oorlogen, burgeroorlog,
aardbevingen, epidemieën, stakingen, sabotage, diefstal,
beschadiging.

.3. Beperkingen als gevolg van overheidshandelen of nalaten gelden
slechts als overmacht indien de zich voordoende omstandigheid
voor de niet-presterende partij onvoorzienbaar was en van dien
aard dat zij redelijkerwijs niet geacht mocht worden het
niet-presteren te hebben kunnen vermijden. Het niet nakomen
door derden waarvan een partij afhankelijk is voor de nakoming
van haar verplichtingen geldt niet als overmacht.

.4. Indien een van de partijen geheel of gedeeltelijk niet aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen
vanwege overmacht, wordt die partij slechts gevrijwaard van zijn
verplichtingen in zoverre en voor zo lang deze worden verhinderd
door de overmacht.

.5. In geval van schade door overmacht blijven partijen ten alle tijden
gehouden de schade welke door deze gebeurtenis zal/is ontstaan,
voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt, vooraf dan wel
achteraf zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

.6. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden
wanneer de overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt of in
geval van meerdere perioden opgeteld maximaal 6 maanden.

.7. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen
of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig
zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit
gedeelte afzonderlijk te factureren.
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