Algemene voorwaarden voor leveringen van Sunbeam BV
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen
Sunbeam BV en de Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
- Product: het geheel aan componenten dat de ondersteuningsconstructie voor zonnepanelen vormt.
- Wederpartij: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van
Sunbeam BV
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien Sunbeam BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sunbeam BV in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Sunbeam BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het Product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Artikel 3. Overeenkomst en ontbinding
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij een schriftelijke bestelling/
opdracht bij Sunbeam BV plaatst, en Sunbeam BV de bestelling/opdracht schriftelijk bevestigd. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronisch.
2. Sunbeam BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomt.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sunbeam BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Sunbeam BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Sunbeam BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 4. Prijs
1. Indien Sunbeam BV bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt,
dan is Sunbeam BV onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsstijging het gevolg is van prijsstijgingen op de grondstoffenmarkten;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Sunbeam BV toekomende bevoegdheid
of een op Sunbeam BV rustende verplichting ingevolge de wet.
Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Sunbeam BV is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 6. Levering en eigendomsoverdracht
1. De levering van het Product zal nooit eerder plaatsvinden dan na de betaling door Wederpartij
van de aanbetalingfactuur van 30% van de hoofdsom.
2. Sunbeam BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sunbeam BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Door Sunbeam genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen
zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent
overmacht. Bij niet tijdige levering dient Sunbeam in gebreke te worden gesteld, waarbij
haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
5. De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij de betaling door Wederpartij van de
laatste termijn van de hoofdsom.
Artikel 7. Overmacht
1. Sunbeam BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Sunbeam BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sunbeam
BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Sunbeam BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten.
4. Voor zoveel Sunbeam BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sunbeam
BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
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Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Sunbeam BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom
van Sunbeam BV totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Sunbeam BV gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Sunbeam BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Sunbeam BV veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Sunbeam BV
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval Sunbeam BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
Sunbeam BV en door Sunbeam BV aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van Sunbeam BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 9. Garantie
1. Tenzij anders vermeld, bedraagt de garantieperiode op het Product 10 jaar na levering van
het Product. Na de garantie periode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Wanneer, ondanks correcte installatie volgens de Installatie Handleiding, binnen de garantieperiode schade is ontstaan aan componenten van het Product, dan zal Sunbeam BV
vervangende componenten ter beschikking stellen. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de defecte componenten, na schriftelijke reclamatie van de Wederpartij binnen de
garantieperiode. Wanneer geen identieke componenten meer beschikbaar zijn, worden vergelijkbare componenten geleverd of de vervangingswaarde uitgekeerd. Het totale bedrag
van de vervangingswaarde kan nimmer meer zijn dan het oorspronkelijke factuurbedrag.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien niet is voldaan aan de voorwaarden genoemd
in de Garantieverklaring behorende bij het Product, doch in ieder geval indien een gebrek is
ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van Sunbeam BV, de Wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze
werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt
evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Sunbeam BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme windsnelheden of
temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat het Product hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Sunbeam BV
te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Sunbeam BV in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij
dient Sunbeam BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken.
6. De garantie is alleen dan geldig als de componenten zo gebruikt worden en geïnstalleerd zijn
als omschreven in de Sunbeam BV Installatie Handleiding en/of bij de levering verstrekte
aanvullende instructies.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Indien Sunbeam BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
2. Sunbeam BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sunbeam
BV is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. Sunbeam BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Sunbeam BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
5. Indien Sunbeam BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Sunbeam BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de levering, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van Sunbeam BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. De Wederpartij vrijwaart Sunbeam BV tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verbandhoudende met installeren van het Product, werking en aanwezigheid van het Product.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Sunbeam BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sunbeam BV 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. Evenmin is van
toepassing enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen welke tussen partijen
mochten ontstaan, zullen worden berecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen
wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Sunbeam BV is gelegen.
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