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ALGEMENE VOORWAARDEN SOLESTA 2.0 B.V. 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES  

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:  

AV Deze algemene voorwaarden;  

Aanbod Elk aanbod van Verkoper aan Koper, inclusief offertes; 

Koper Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Verkoper een Aanbod 

doet en/of zelf een Order plaatst en/of met wie Verkoper een 

Overeenkomst aangaat;  

Verkoper  Solesta 2.0 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 78222001; 

Order De mondelinge of schriftelijke bestelling van Producten door Koper bij 

Verkoper; 

Overeenkomst  Iedere overeenkomst die schriftelijk dan wel mondeling tussen Partijen 

tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle 

(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die 

overeenkomst;  

Partijen Verkoper en Koper; 

Product(en)  Producten die Verkoper te koop aanbiedt.   

 

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1 De AV zijn van toepassing op ieder Aanbod, iedere Order en/of iedere 

Overeenkomst tussen Partijen, voor zover van de AV niet door Partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing en 

worden door Verkoper niet aanvaard.   

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor de AV te wijzigen. 

2.4 De Overeenkomst wordt geacht te worden/zijn uitgevoerd in de (statutaire) 

vestigingsplaats van Verkoper. 

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in de AV op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 

bepalingen in de AV volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om 

die bepalingen te vervangen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de 

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

2.6 Op elk Aanbod, elke Order en elke Overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.  
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2.7 Alle geschillen tussen Partijen naar aanleiding van een Aanbod, Order of 

Overeenkomst zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de 

bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Verkoper kiest voor de rechter van de 

woonplaats van Koper. 

2.8 Voor zover de AV zijn opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, is de 

Nederlandse tekst bepalend voor de interpretatie. 

2.9 De Algemene Voorwaarden van Solesta 2.0 B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel te Woerden onder nummer 78222001 

 

ARTIKEL 3 - AANBOD 

3.1 Ieder Aanbod is vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een 

Order is een niet vrijblijvend aanbod aan Verkoper om de daarin vermelde 

Producten van Verkoper af te nemen en leidt bij aanvaarding tot een 

overeenkomst.  

3.2 Vergissingen of fouten in het Aanbod binden Verkoper niet. Koper kan zich daar 

niet op beroepen.   

3.3 Een Aanbod vervalt automatisch indien één of meerdere Producten waarop deze 

betrekking heeft niet (meer) beschikbaar zijn.  

3.4  In het Aanbod genoemde data zijn telkens indicatief en betreffen slechts 

streefdata. 

3.5 Indien de aanvaarding door Koper, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt 

van het Aanbod, is Verkoper daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt 

alsdan tot stand op basis van het gedane Aanbod.  

 

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST 

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand indien Verkoper de overeenkomst  

schriftelijk heeft bevestigd of doordat Verkoper uitvoering geeft aan de 

Overeenkomst. 

4.2 Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper 

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren 

die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien 

Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst 

niet aan te gaan, is deze gerechtigd geen (verdere) uitvoering aan de 

(totstandkoming van de) Overeenkomst te geven.  
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4.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van 

voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten. Verkoper is niet 

gehouden tot levering van vervangende producten. 

4.4 Vergissingen of fouten in de Overeenkomst binden Verkoper niet. Koper kan zich 

daar niet op beroepen. 

4.5 Koper komt in geen geval beroep toe op opschorting en/of verrekening. 

4.6 Termijnen, behoudens betaaltermijnen, in de Overeenkomst zijn streeftermijnen 

en geen fatale termijnen. Termijnoverschrijding zijdens Verkoper is geen grond 

voor ontbinding of enige vorm van schadeloosstelling.   

 

ARTIKEL 5 – OPSCHORTING EN ONTBINDING 

5.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van 

overmacht is Verkoper gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de 

uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten 

hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige 

schadevergoeding gehouden zal zijn.  

 Gedurende de opschorting is Verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij 

verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke 

ontbinding van de Overeenkomst. 

5.2  Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Verkoper 

gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de 

Overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde 

grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die 

daaraan in redelijkheid moet worden toegerekend. In geval van ontbinding 

krachtens lid 1 is de Koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige 

zin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke 

waarvan Verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Koper te 

doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. 

5.3 Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, 

die voor hem uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst of uit een daarmee 

samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat 

voor de vrees dat de Koper niet in stat is of zal zijn om aan zijn contractuele 

verplichtingen jegens Verkoper te voldoen, alsmede in geval van faillissement, 

surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan 

niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Koper, waaronder begrepen de 

overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Verkoper gerechtigd 
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om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de 

uitvoering van elk van deze Overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te 

schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot 

enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem 

verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Verkoper bevoegd en 

aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor 

gehele of gedeeltelijke ontbinding van de gesloten Overeenkomsten. 

5.4 In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs 

onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de 

ten gevolge van de opschorting door Verkoper bespaarde kosten, en is Verkoper 

bevoegd om de ter uitvoering van overeenkomst door hem geserveerde, in 

bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en 

andere zaken voor rekening en risico van de Koper te doen opslaan. In geval van 

ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen 

voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder 

aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding 

door Verkoper bespaarde kosten, en is de Koper gehouden om het 

bovenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken voor rekening 

en risico van de Koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. 

5.5 De Koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de 

Overeenkomst te vorderen. 

 

ARTIKEL 6 – PRIJS  

6.1 De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn bindend.  

6.2 De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW en/of 

andere op de levering drukkende belastingen, lasten of rechten en 

transportkosten. 

6.3 Iedere Overeenkomst komt tot stand op basis van de op het tijdstip van het sluiten 

van de Overeenkomst geldende prijzen en valuta.  

6.4 Verkoper mag onder andere prijsstijgingen en voor Verkoper nadelige valuta-

effecten doorberekenen, indien een verhoging van voor Verkoper geldende 

prijsbepalende factoren optreedt tussen het moment van het Aanbod en de 

uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen schommelingen op de 

valuta- en/of financiële markt, verhoging loonkosten, vervoerskosten, verhoging 

van de inkoopkosten, kostprijzen van grondstoffen of materialen en 

valutakoersen etc.  
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ARTIKEL 7 - LEVERING  

7.1 Levering in gedeelten is toegestaan. 

7.2 Het risico ten aanzien van de Producten gaat over op Koper op het moment van 

dat Verkoper de Producten ter beschikking stelt voor verzending, tenzij tussen 

partijen een andere wijze van levering is overeengekomen. 

7.3 Transport tot plaats van verzending is voor rekening van Verkoper, tenzij Partijen 

anders overeenkomen, met uitzondering van de (eventuele) kosten van inklaring 

en afhandeling aan de grens of op plaats van levering.  

7.4 Verkoper hanteert bij de levering de meest gebruikelijke wijze van transport. 

Kosten voor andere wijzen van transport, indien gewenst door Koper, komen voor 

rekening van Koper. 

7.5 Indien levering van een Product onmogelijk blijkt te zijn, heeft Verkoper het recht 

de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Koper aanspraak kan maken op 

schadevergoeding.  

7.6 Indien Partijen zijn overeengekomen dat Koper zelf zorgdraagt voor het ophalen 

van het Product, geschiedt de levering af plaats van verkoop en/of magazijn, zulks 

op het moment dat de Producten daar voor Koper gereed liggen. 

7.7 In geval van vertraging in de levering of in de uitvoering van de Overeenkomst 

veroorzaakt door overmacht of door Koper, wordt de datum van levering of 

uitvoering verlengd met de werkelijke vertraging door Verkoper. 

7.8 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, 

instructies en/of medewerking die noodzakelijk is voor de levering, is Verkoper 

gerechtigd de Producten op te slaan of te vernietigen voor rekening en risico van 

Koper, verder is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is 

Verkoper vrij over te gaan tot wederverkoop van de Producten, waarbij eventuele 

minderopbrengst en verdere schade voor rekening komen van Koper.  

 

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD 

8.1 Alle door Verkoper in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven 

eigendom van Verkoper totdat Koper alle directe en indirecte verplichtingen uit 

de met Verkoper gesloten Overeenkomst(en), waaronder ook het vergoeden van 

schade, deugdelijk is nagekomen.  

8.2 Koper is niet bevoegd en bij deze is het voorts verboden de geleverde Producten, 

die ingevolge artikel 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, door te 
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verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enige andere wijze 

te bezwaren.    

8.3 Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden 

om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.  

8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

Producten of anderszins rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper 

verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 

8.5  In het geval Verkoper de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 

uitoefenen, vormt de toepasselijkheid van deze AV de onvoorwaardelijke en niet 

herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden 

om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden 

en die Producten onder zich te nemen. Koper dient hiertoe zijn medewerking te 

verlenen.  

 

ARTIKEL 9 - ONDERZOEK & RECLAMES  

9.1 Koper is gehouden de Producten op het moment van levering onmiddellijk te 

(doen) onderzoeken en vast te stellen of de kwaliteit en kwantiteit van de 

Producten overeenstemt met de Overeenkomst.  

9.2 Koper wordt geacht het Product binnen 48 uur na levering te hebben onderzocht 

en getest, tenzij Koper schriftelijk Verkoper op de hoogte heeft gesteld. 

9.3 Reclames dienen door Koper binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk bij 

Verkoper te zijn ingediend. Een reclame als bedoeld in dit artikel schort de 

betalingsverplichtingen van Koper niet op.  

9.4 Eventuele zichtbare gebreken en/of tekorten worden per omgaande, in ieder 

geval binnen 48 uur na levering, schriftelijk gemeld aan Verkoper. 

9.5 Bij overschrijding van de termijnen als bedoeld in artikelen 8.2-8.4 van de AV 

en/of in gebruik name, uitpakken, her-verpakken, wederverkoop en/of verwerking 

van de Producten wordt de levering geacht conform de Overeenkomst te zijn.  

9.6 In het geval de reclame van Koper naar het oordeel van Verkoper terecht is, is 

Verkoper te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, 

herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of (gedeeltelijke) restitutie 

van de prijs. 

9.7 Wenst Koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks slechts 

met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, op de wijze zoals door 

Verkoper aangegeven en op kosten van Koper. De schriftelijke toestemming van 
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Verkoper impliceert niet dat het geleverde niet aan de Overeenkomst 

beantwoordt.  

9.8 Geringe, in de branche gebruikelijke afwijkingen van kwaliteit en/of 

samenstelling en/of gewicht komen voor rekening van Koper en leidt er niet toe 

dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt.  

9.9  Gebreken aan een deel van het geleverde geven Koper niet het recht tot afkeuring 

van de gehele Order. 

 

ARTIKEL 10 - BETALING 

10.1 De door Verkoper bepaalde wijze van betaling is bindend.  

10.2 Koper dient de koopprijs binnen de op de facturen of in de Overeenkomst 

vermelde termijn (en bij gebreke van zodanige termijn binnen 14 dagen) te 

voldoen op de door Verkoper op de factuur aangegeven rekening. De 

betaaltermijn is een fatale termijn.   

10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de rente ex artikel 6:119a BW van 

toepassing, met een minimum van 7% per jaar. 

10.4 Elk eventueel valutarisico komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper is 

bevoegd Koper hiervoor te factureren. 

10.5 Bezwaren tegen enige factuur dienen binnen één week na dagtekening van de 

factuur, schriftelijk aan Verkoper kenbaar zijn gemaakt. Na het verstrijken van 

deze termijn wordt Koper geacht akkoord te zijn met de factuur. 

10.6 Verkoper heeft het recht om Producten die in gedeelten worden geleverd per 

deellevering te factureren.  

10.7 Indien de betaling niet van Koper zelf afkomstig is, is Verkoper telkens bevoegd 

die betaling te kwalificeren als bevrijdende betaling namens Koper. 

10.8 Op eerste verzoek van Verkoper is Koper gehouden al die zekerheden te vestigen 

en/of te verstrekken die Verkoper van Koper verlangt. 

 

ARTIKEL 11 – GARANTIE 

11.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Verkoper in zowel voor de 

deugdelijkheid van het door hem geleverde Product als voor de kwaliteit van het 

daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij afname 

niet-waarneembare gebreken aan het geleverde Product, waarvan de Koper 

bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering zijn opgetreden uitsluitend of 

overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Verkoper toegepaste 
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constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht 

materiaal. 

11.2 Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij afname geconstateerde niet-

waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in 

ondeugdelijke montage of installatie door Verkoper. Indien montage of installatie 

van het Product plaatsvindt door Verkoper gaat de in lid 1 bedoelde 

garantietermijn van 36 maanden in op de dag dat de montage/installatie door 

Verkoper is voltooid, met dein verstande dat in dat geval de garantietermijn in 

ieder geval eindigt indien 42 maanden na levering zijn verstreken.  

11.3 Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door 

Verkoper worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige 

onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Verkoper of door toezending van een 

onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter vrije keuze van Verkoper. Alle 

kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, 

zoals maar niet beperkt tot transportkosten, alsmede kosten van demontage en 

montage, zijn voor rekening van Koper. 

11.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden en dan wel geheel 

of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 

a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan 

wel ander dan het voorziene normale gebruik; 

 b) normale slijtage; 

c) montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de 

Koper; 

d) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard inzake de 

aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; 

e) in overleg met de Koper aangewende gebruikte materialen 

respectievelijk zaken; 

f) materialen of zaken, die door de Koper aan Verkoper ter bewerking zijn 

verstrekt; 

g) materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op de 

uitdrukkelijke instructie  van de Koper toegepast, alsmede van door of 

namens de Koper aangeleverde materialen en zaken; 

h) door Koper van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen 

garantie aan Verkoper heeft vertrekt. 

11.5 Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, 

die voor hem uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst of uit een daarmee 
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samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Verkoper met betrekking tot geen 

van deze Overeenkomsten tot enige garantie – hoe dan ook genaamd – 

gehouden. Indien de Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

Verkoper tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het 

Product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van 

garantie. 

11.6 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking 

daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn 

in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke 

aanspraak terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen 

binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden 

gemaakt. 

11.7 Indien Verkoper ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen en/of 

Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen en/of Producten eigendom 

van Verkoper. 

11.8 Terzake van de door Verkoper uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of 

andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven 

op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks 

voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting 

van Verkoper om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, 

voor zover ondeugdelijk,  opnieuw te verrichten. Alle kosten, die uitgaan boven 

de enkele verplichting als in dit lid 8 omschreven, zoals maar niet beperkt tot 

transportkosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening 

van Koper. 

11.9 Terzake van door Verkoper uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke 

verrichtingen wordt geen garantie gegeven.  

11.10 Het beweerdelijk niet-nakomen door Verkoper van zijn garantieverplichtingen 

ontslaat de Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige 

met Verkoper gesloten overeenkomst. 

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 Verkoper draagt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken 

aan het geleverde, waaronder maar niet beperkt tot indirecte schade en/of 

personenschade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden 

verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
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12.2 Aansprakelijkheid, uitsluitend indien sprake is van opzet of grove schuld zijdens 

Verkoper, voor directe schade van Koper, uit welken hoofde dan ook, is te allen 

tijde per gebeurtenis, beperkt tot het daadwerkelijk door Koper aan Verkoper 

betaalde voor het schadeveroorzakende Product, met een maximum van € 

10.000,- 

12.3 Schade ten gevolge van onjuist gebruik, onderhoud en/of installatie van de 

Producten is op geen enkele wijze toe te rekenen aan Verkoper. Installatie van 

het Product komt voor rekening van Koper. Verkoper draagt generlei 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, onderhoud en/of installatie 

anders dan voorgeschreven in de bijgeleverde handleiding.  

12.4 Indien om welke reden dan ook deze exoneratie niet toepasbaar zou zijn, zal 

Verkoper door Koper niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een 

bedrag hoger dan de verzekeraar van Verkoper in het desbetreffende geval aan 

schadevergoeding uitkeert. 

12.5 Deze uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ongeacht de 

wijze waarop het verlies of de schade is veroorzaakt en ongeacht de wijze waarop 

het verlies of de schade is veroorzaakt en ongeacht of aansprakelijkheid 

voortvloeit uit overeenkomst of wet. 

 

ARTIKEL 13 – TEKENINGEN, BEREKENINGEN, BESCHRIJVINGEN, MODELLEN E.D. 

13.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde 

gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn 

opgenomen in een door Partijen ondertekende overeenkomst of een door 

Verkoper ondertekende opdrachtbevestiging. 

13.2 De door Verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of 

verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen 

e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 

De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de 

fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden 

aan Verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De Koper staat er 

voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de Overeenkomst, 

niet anders dan met schriftelijke toestemming van Verkoper wordt gekopieerd, 

aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

 

ARTIKEL 14 – MONTAGE / INSTALLATIE 
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14.1 Koper is jegens Verkoper 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, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of 

vanwege Verkoper wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde 

verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 

14.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de Koper in ieder geval voor eigen 

rekening en risico dat: 

a) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor montage;  

b) alle noodzakelijke veiligheids- 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; 

c) montage en installatie conform de met de Producten geleverde 

gebruikershandleiding wordt uitgevoerd. 

14.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden 

niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper. 

 

ARTIKEL 15 – INTELLECTUEEL EIGENDOM  

            Solesta is de rechthebbende op alle IPR met betrekking tot de producten die geen 

product van derden zijn. De klant vrijwaart Solesta voor alle kosten, schade en 

aansprakelijkheden op grond van klachten van derden dat IPR die de Klant aan 

Solesta heeft geleverd inbreuk maakt op de IPR van deze derde. 

 

ARTIKEL 16 – BESCHERMING KLANTGEGEVENS  

             Solesta verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking 

hebben op de Klant of diens werknemers in overeenstemming met de 

Nederlandse wetgeving. 

 

ARTIKEL 17 – OVERMACHT 

17.1 Een eventuele tekortkoming in de uitvoering door Verkoper kan niet aan Verkoper 

worden toegerekend, tenzij deze aan Verkoper is te wijten of Verkoper daarvoor 

krachtens toepasselijk Nederlands recht aansprakelijk is. Een dergelijke 

tekortkoming wordt in geen geval aan Verkoper toegerekend indien zij is 

veroorzaakt door onvoorziene (economische) feiten en/of omstandigheden die 

niet het gevolg zijn van een fout of handeling van Verkoper, zoals een (ernstige) 
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onderbreking van haar activiteiten, gedwongen vermindering van de productie, 

stakingen en uitsluitingen bij Verkoper, oorlog, terroristische aanslagen in 

Nederland of in een ander land waarin de voornoemde fabrieken of leveranciers 

van Verkoper zijn gevestigd, vertragingen in transport of vertragingen of onjuiste 

levering van artikelen, materialen of onderdelen. Vorenstaande situaties zijn 

(geen limitatieve) voorbeelden van overmacht. Onder overmacht wordt 

uitdrukkelijk verstaan de onmogelijkheid of weigering van een externe 

leverancier tot levering van zaken die noodzakelijk zijn voor het door Verkoper 

nakomen van de Overeenkomst. 

17.2 Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, kan elke partij de Overeenkomst 

ontbinden en betaalt Koper Verkoper voor de tot de annulering uitgevoerde 

werkzaamheden en alle door Verkoper in redelijkheid gemaakte kosten als gevolg 

van een dergelijke ontbinding.  


