
Van de Zon                                               T:   088-0270 401                                     KvK:   57819319 
Steunenbergerweg 6                              E:   info@vandezon.com                         BTW:  NL.85.27.68.722 B01 
8121 RJ Olst                                              I:   www.vandezon.com                          Rabobank:  NL 13 RABO 0306 6553 30 

 

 

 

Algemene voorwaarden Van de Zon 

 

Artikel 1 – Definities 

1. Onder Van de Zon wordt verstaan: de vennootschap onder firma (vof)  Van de Zon, geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel met het nummer 57819319.  

2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Van de Zon een opdracht heeft verstrekt ter zake het 

verrichten van werkzaamheden c.q. diensten en/of leveren van producten c.q. materialen, welke door Van de Zon 

wordt aanvaard.  

3. Onder Overeenkomst wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Van de Zon gesloten overeenkomst ter zake het 

verrichten van werkzaamheden c.q. diensten en/of leveren van producten c.q. materialen door Van de Zon in opdracht 

van en voor rekening van de Opdrachtgever.  

 

Artikel 2 – Overeenkomst 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Van de Zon en Opdrachtgever, voor 

zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken. 

2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de aanbieding 

anders vermeldt. 

3. Van de Zon wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de 

hand.  

4. Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden middels een schriftelijke bevestiging door Van de Zon. 

 

Artikel 3 – Uitvoering  

1. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden dient Opdrachtgever tijdig alle medewerking, ondersteuning 

en informatie te verlenen en andere faciliteiten beschikbaar te stellen die Van de Zon redelijkerwijs nodig heeft voor 

een goede uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal hiervoor geen kosten in rekening brengen aan Van 

de Zon. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft of hierbij niet handelt overeenkomstig de afspraken heeft Van 

de Zon het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de ontstane kosten in rekening te brengen. 

2. Van de Zon heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke 

toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Van de Zon aan te wijzen persoon of derde, indien 

zulks naar het oordeel Van de Zon wenselijk of noodzakelijk is. 

 

Artikel 4 - Termijn 

Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden dan wel voor de levering van 

producten c.q. materialen een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.  

 

Artikel 5 – Wijziging  

1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Van de Zon niet konden worden voorzien en meerwerk 

veroorzaken, zullen door Opdrachtgever aan Van de Zon worden voldaan conform het in de Overeenkomst 

afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of 

onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Van de Zon zijn geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. 

Van de Zon zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij Opdrachtgever. 

2. Door Opdrachtgever na de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden 

moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van de Zon ter kennis zijn gebracht. Veranderingen die in de 

oorspronkelijke Overeenkomst worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen oplevertijd 

door Van de Zon wordt overschreden. 

 

Artikel 6 –  Beëindiging 

1. De Overeenkomst dient als beëindigd te worden beschouwd als Van de Zon de werkzaamheden naar behoren heeft 

uitgevoerd en/of de producten c.q. materialen aan Opdrachtgever zijn geleverd. 

2. Bij faillissement, toelating tot de wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Opdrachtgever heeft Van de 

Zon het recht de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding verplicht te 

zijn. 

 

Artikel 7 – Reclamatie 

Indien Opdrachtgever niet terstond nadat zij een gebrek in de prestatie Van de Zon heeft ontdekt of had behoren te ontdekken 

schriftelijk reclameert bij Van de Zon, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek. 
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Artikel 8 – Opzegging 

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien de uitvoering van de werkzaamheden 

dan wel levering van producten c.q. materialen niet meer in redelijkheid kan plaatsvinden conform de Overeenkomst, 

wat schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij dient te worden medegedeeld. 

2. Indien Opdrachtgever tot beëindiging besluit, heeft Van de Zon - naast het verschuldigde voor de uitgevoerde 

werkzaamheden en de geleverde producten c.q. materialen - eveneens het recht om alle ten behoeve van de 

opdrachtbeëindiging gemaakte kosten (onder andere gemaakte uren en onkosten) aan Opdrachtgever te factureren.  

3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement is geraakt, toegelaten is tot de wettelijke schuldsanering, 

surseance van betaling heeft aangevraagd of de bedrijfsvoering heeft gestaakt, heeft de andere partij het recht de 

Overeenkomst zonder meer voortijdig te beëindigen. 

 

 

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 

Alle door Van de Zon geleverde goederen blijven eigendom van Van de Zon totdat Opdrachtgever aan zijn 

(betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft voldaan. Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de 

nakoming van zijn verplichtingen jegens Van de Zon, heeft Van de Zon het recht de goederen waarvan de eigendom is 

voorbehouden, terstond terug te nemen.  

 

Artikel 10 – Overmacht 

1. Indien Van de Zon zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten 

gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Van de Zon 

alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder 

andere oorlog, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 

uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en 

elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Van de Zon grondstoffen, materialen 

of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomsten moet betrekken.  

2. In geval de situatie als bedoeld in laatstgenoemde lid zich voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder dat ook maar enig recht van 

Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding jegens Van de Zon. .  

 

 

 

Artikel 11 – Betalingen 

1. Alle facturen dienen door Opdrachtgever voor 30% te worden aanbetaald. De overige 70% dient binnen 3 dagen na 

installatie te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

2. Behoudens de wettelijke bevoegdheden daartoe, is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot verrekening van het door 

hem aan Van de Zon verschuldigde. 

3. Bij faillissement, toelating tot de wettelijke schuldsanering, surseance van betaling of het staken van de 

bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever zijn alle openstaande facturen Van de Zon ineens en per direct opeisbaar.  

4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is 

Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per 

maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, vermeerderd met een vergoeding 

van alle te maken kosten, waaronder incassokosten, tot algehele voldoening.  

5. Van de Zon is gerechtigd om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen en Overeenkomsten geheel of 

gedeeltelijk ontbonden te achten, indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te 

voldoen, onverminderd het recht Van de Zon om van Opdrachtgever vergoeding te vorderen van schade, (on-)kosten 

en renten.  

6. Reclames betreffende de factuur moeten binnen 10 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die 

termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. 

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van 

de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

 

Artikel 12 - Garanties 

1. Tenzij anders is overeengekomen, gelden voor alle door Van de Zon verkochte of verwerkte goederen c.q. materialen 

dezelfde garanties als de garantie die Van de Zon zelf van de betreffende toeleveringsbedrijven of fabrieken voor de 

desbetreffende goederen c.q. materialen heeft gekregen.  

2. Veranderingen aan bedoelde zaken door de Opdrachtgever of door derden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat 

de garantie vervalt.  
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Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

1. Van de Zon is niet aansprakelijk voor 

- schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Van de Zon is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever 

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens; 

- schade die voortvloeit uit gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht, speciaal waaronder 

de ongeschiktheid van de dakbedekking of de onderconstructie van het dak voor (installatie)werkzaamheden; 

- schade als gevolg van gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld 

aan Van de Zon 

2. Van de Zon is enkel aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een tekortkoming die voor rekening Van de 

Zon komt of welke aan hem is toe te rekenen of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn 

aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Opdrachtgever zijn opgedragen. 

3. Indien blijkt dat Van de Zon(een gedeelte) van de Overeenkomst niet naar behoren heeft uitgevoerd, is Van de Zon 

enkel gehouden tot herstel of vervanging van de werkzaamheden of tot creditering van een evenredig gedeelte van de 

factuur.  

4. De aansprakelijkheid Van de Zon is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien de schade gedekt wordt door de 

bedrijfsaansprakelijkheid Van de Zon is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 1.250.000,00  per geval. Indien 

de schade niet gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of - om welke reden dan ook - niet wordt 

uitgekeerd, dan is Van de Zon gehouden tot het vergoeden van schade tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.  

5. Van de Zon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de 

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 

heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 

van Van de Zon aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van de Zon toegerekend kunnen 

worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat 

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

6. Van de Zon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

 

Artikel 14 –  Contract overname 

Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming Van de Zon over te 

dragen aan derden. Voor zover Van de Zon al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming 

blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst 

waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.  

 

Artikel 15 - Reparatieclausule nietigheden 

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of 

niet geldig en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel 

anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene 

voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst. 

 

Artikel 16 –  Recht en geschillen 

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Van de Zon is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. Geschillen tussen Opdrachtgever en Van de Zon zijn uitsluitend aanwezig indien een van de partijen dit schriftelijk ter 

kennis van de andere partij heeft gesteld.  

4. Geschillen die mochten ontstaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtgever met betrekking tot een tussen hen 

overeengekomen opdracht zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  
 

 


