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Wie zijn wij?
Wij zijn Veba Energieservice B.V. en met onze diensten; Veba Zakelijk, Veba Thuis, Veba Zonnestroom,
Veba Partners en Veba Sportservice bedienen wij vrijwel iedere doelgroep met energiediensten.

⤈

Veba Energieservice B.V. is een partij die actief is op de
energiemarkt. Met de diensten Veba Zakelijk en Veba
Thuis leveren wij duurzame stroom en gas aan zakelijke
en particuliere klanten. Met de dienst Veba Zonnestroom
leveren wij ook zonnepanelen aan bedrijven en
particulieren. Voordat wij deze panelen vakkundig
plaatsen geven we u graag inzicht in uw persoonlijke
situatie door middel van dit opbrengstrapport.
Door gebruik te maken van unieke software welke is ontwikkeld aan de TU Delft geven wij u inzicht in;
zoninstraling, hoogteproﬁelen, investering maar vooral de terugverdientijd. Ook geven wij u de
mogelijkheid om gebruik te maken van onze leasemogelijkheden. Hiermee least u uw
zonnepanelensysteem tegen een vast bedrag per maand en bepaald u zelf de looptijd van uw
overeenkomst. Hiermee proﬁteert u direct van een besparing op uw energiekosten zonder hiervoor een
forse investering te hoeven doen.
Heeft u vragen over dit rapport of wilt u meer informatie over onze andere diensten? Uw adviseur staat
altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden!
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Uw situatie
Wiltonstraat 56 Veenendaal
Dit opbrengstrapport richt zich volledig op uw situatie. Alle genoemde materialen, prijzen en
berekeningen zijn hier dan ook op afgestemd.
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Prestatie van uw systeem
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Deze graﬁek geeft een
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Zoninstraling en hoogteproﬁel
Hiernaast ziet u een 3D-weergave van de omgeving van uw pand.
Deze gebruken we voor de berekening van de instraling van
zonlicht en eventuele schaduwval.
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Uw ontwerp
Wij hebben voor u 1 ontwerp gemaakt. Hieronder ziet u een legplan met speciﬁcaties en te verwachten
opbrengsten.

⤈

Ontwerp

Panelen

300x DENIM (275 Wp)

Totaal watt piek

82.500 Wp

Prijs per Watt piek

€ 0,68

Type omvormer

1x SolarEdge SE 82.8k

Kosten ex. btw

€ 56.502,50

Kosten incl. btw

€ 68.368,02

Verwachte opbrengst jaar 1

77.049 kWh, 0,8%*

Verwachte besparing energierekening per jaar*

€ 12.328,-

Totale opbrengst over 25 jaar*

€ 278.611,-

Terugverdientijd

4 jaar en 8 maanden

* Uitgaande van een energieprijs van € 0,16 per kWh
Dit is een voorbeeldrapport.

Veba Energieservice B.V.
Wiltonstraat 36-40
3905KW Veenendaal

website: veba-energie.nl
e-mail:
info@veba-energie.nl
IBAN:
NL58RABO0316045187

KvK:
67666558
telefoon: 085 483 6029

Uw materialen
Veba Zonnestroom maakt gebruik van kwalitatieve materialen om de opbrengst van uw
zonnepaneleninstallatie te garanderen. De zonnepanelen, omvormers en optimizers zijn dan ook met
zorg gekozen. Op deze pagina geven wij u dan ook inzicht in de door ons gebruikte materialen om uw
zonnepaneleninstallatie te realiseren.
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De Veba Zonnestroom garantie!
Veba Zonnestroom maakt altijd gebruik van kwalitatieve materialen om uw zonnepaneleninstallatie te
realiseren. Wij geven dan ook 10 jaar garantie op de volledige installatie en garanderen hiermee de
kwaliteit van uw panelen. Daarnaast is uw adviseur uw vaste aanspreekpunt en kunt u met al uw vragen
direct terecht bij deze adviseur.
Hiernaast is uw adviseur altijd het aanspreekpunt omtrent uw installatie en kunt u altijd met uw vragen
bij deze adviseur terecht. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over garanties.
Uw zonnepanelen:

Uw omvormers:

300x DENIM SC T |
P275WW-60

1x SolarEdge SE 82.8k
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Zonnepanelen lease
Wilt u zonnepanelen maar ziet u op tegen de investering? Veba Zonnestroom biedt een leaseconstructie
aan tegen een aantrekkelijke rente. Na het aﬂopen van de overeenkomst bent u voor 100% eigenaar van
uw eigen installatie.
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Lease uw zonnepanelen tegen 2% rente!
Veba Zonnestroom biedt u de mogelijkheid om uw zonnepanelen in een lease constructie af te nemen.
Hiermee least u uw zonnepaneleninstallatie tegen een vast bedrag per maand en geniet u direct van
een besparing op uw energiekosten. De looptijd kiest u zelf tussen de 1 en 10 jaar. Na het aﬂopen van
de door u gekozen looptijd bent u zelf volledig eigenaar van uw zonnepanelen installatie.
Veba Zonnestroom rekent voor het bemiddelen van een dergelijke leaseconstructie voor leningen tot €
50.000 een bemiddelingstarief van € 495,-. Voor lease vanaf € 50.000 wordt een bemiddelingstarief van
€ 950,- in rekening gebracht.

        
U geeft akkoord op het
opbrengstrapport

Wij voorzien u van een
passend leasevoorstel
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Kredietverstrekker bekijkt
uw situatie

De installateur bekijkt
situatie op locatie
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Zonnegarant
Dagelijkse monitoring van uw zonnepaneleninstallatie zodat de prestaties van uw installatie
gegarandeerd zijn. Zo hoeft u zich zelf niet druk te maken over de prestaties van de panelen maar
ervaren professionals geven aan wanneer uw panelen minder presteren en ondernemen hierop actie!
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Monitoring van Zonnegarant
Als u investeert in zonnepanelen wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat uw systeem naar behoren
functioneert. Zonnepanelen zijn in het algemeen betrouwbaar, maar liggen wel tientallen jaren in weer
en wind op uw dak. Het kan zijn dat een zonnepaneel beschadigd
raakt, onderdelen sneller slijten dan verwacht of dat uw systeem
vervuild raakt door externe invloeden. Zolang u hier op tijd bij bent is
dat geen probleem.
Daarom is het belangrijk dat uw systeem actief in de gaten wordt gehouden door mensen die daar
verstand van hebben. Zonnegarant doet dat voor u. De opbrengst van uw systeem wordt vergeleken
met wat het op zou moeten leveren op basis van aan de TU Delft ontwikkelde rekenmodellen. Als uw
systeem minder goed presteert neemt Zonnegarant contact op om proactief naar een oplossing te
zoeken. Ook ontvangt u ieder kwartaal een overzicht met een prestatie analyse van uw systeem. Zo kunt
u zorgeloos van uw zonnesysteem genieten!

10 jaar service en

Altijd zekerheid dat uw

Onafhankelijke stichting

Voor 10 jaar monitoring

monitoring

systeem goed presteert

waarborgt continuïteit

betaalt u slechts €125

Monitoring activeren? Dat kunnen wij direct na installatie voor u doen. De monitoring werkt op
basis van de internetverbinding van uw omvormer. Er is geen extra installatiewerk nodig.
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Voor akkoord
Veba Energieservice B.V.
Wiltonstraat 36-40
3905KW Veenendaal
Tel. 085-4836029
KvK: 67666558
IBAN: NL58RABO0316045187

Voorbeeldrapport
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

Over dit aanbod
We gebruiken aan de TU Delft ontwikkelde
software om uw systeem exact op maat te maken
en te optimaliseren voor uw pand. Berekeningen
zijn indicatief en gaan uit van € 0,16 per kWh.

Uw adviseur
Roland Drost
info@veba-energie.nl

Ontwerp | € 56.502,-

Subtotaal

€ 56.502,-

Btw (21,00%)

€ 11.865,52

Totaal

€ 68.368,02
Ik geef opdracht tot het bemiddelen in een leaseovereenkomst tot een maximaal
rentepercentage van 2%.
Zeker met Zonnegarant voor € 125 per 10 jaar. Dagelijks worden de systeem prestaties
geanalyseerd.

Voor akkoord
Compleet opgeleverd, inclusief montagematerialen, connectoren en installatie. Exclusief
graafwerkzaamheden. Zet een kruisje bij het gewenste ontwerp en eventueel Zonnegarant en uw
handtekening. Na ontvangst van de ondertekende oﬀerte nemen we contact met u op om een afspraak
te maken voor installatie.

Naam

Datum

Handtekening

Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt met de daarbij
aangegeven betekenis.
- Opdrachtnemer: Veba Energieservice B.V. gevestigd in Veenendaal en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67666558. Hierin
handelend onder de geregistreerde handelsnaam Veba Zonnestroom welke onderdeel is
van Veba Energieservice B.V.
- Veba Zonnestroom: De handelsnaam waarmee Veba Energieservice B.V. handelt in
het verkopen en leveren van zonnepanelen.
- Koper: De partij die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer tot het geven van
advies het kopen van zonnepanelen en/of het plaatsen van de zonnepanelen,
omvormers(s) en toebehoren.
- Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en Koper, elke
wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en/of
ter uitvoering van die overeenkomst.
- Installatie: Het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van zonnepanelen en
toebehoren op de door de Koper aangegeven locatie.
- Goederen: Alle materialen die ter uitvoering van een afspraken zoals beschreven op de
Overeenkomst(en) aan Koper (zullen) worden (af)geleverd.
- Adviseur: Een door de opdrachtnemer bevoegde en kundig persoon welke werkzaam
is voor Veba Energieservice B.V., waar ook de aanschaf van een Installatie kan worden
afgesloten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomst(en) van
Opdrachtnemer, gesloten vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot de verkoop, leveren,
installatie, onderhoud en service van de door Opdrachtnemer geleverde zonnepanelen
en alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan de Koper.
2. Door aanvaarding van de door Opdrachtnemer aangeboden Overeenkomst(en),
aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Koper slechts
een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Opdrachtnemer schriftelijk
zijn aanvaard.
Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Een op naam gestelde oﬀerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij
anders in de oﬀerte is genoemd. Tot aan het moment dat een oﬀerte door de Koper is
ondertekend en is verzonden naar Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de
oﬀerte in te trekken of te wijzigen. Oﬀertes worden via email of op aanvraag fysiek bij
Koper aangeboden.
2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Koper ondertekende
oﬀerte door Opdrachtnemer is ontvangen en aanvaard. Het al dan niet tot stand komen
van de overeenkomst wordt door Opdrachtnemer binnen 7 dagen na ontvangst van de
ondertekende oﬀerte aan de Koper medegedeeld. De wettelijke termijnen die gelden
voor het aangaan van overeenkomsten via internet worden hierbij in acht genomen.
3. Alle aanbiedingen / oﬀertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden gedurende
de geldigheidsduur van de oﬀerte.
4. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen,
opbrengstberekeningen,terugverdientijden, subsidie- bedragen en alle andere factoren,
die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten,
al dan niet bekend aan Opdrachtnemer, zijn voor risico van de Koper.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die Opdrachtnemer in haar bevestiging conform
artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)
fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de
totstandkoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij er in de oﬀerte anders staat vermeld.
5. De oﬀerte en hiermee het ‘Opbrengstrapport’ geeft een prijsberekening van de
volledige zonnepaneleninstallatie incl. omvormers, optimizers, benodigde materialen en
montage. Uitgesloten in deze oﬀerte zijn AC kabel en werkzaamheden in de meterkast.
Deze aanpassingen kunnen gerealiseerd worden, maar hier zal vooraf een prijsopgave
worden gedaan.
Artikel 5 – Betaling en zekerheid
1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen via overschrijving op het
rekeningnummer van Opdrachtnemer dat vermeld staat op de oﬀerte:
- De eerste termijn van 70% van het totaal bedrag van de oﬀerte moet binnen 14 dagen
na het tekenen van de oﬀerte zijn bijgeschreven op de rekening van Opdrachtnemer.
Daarna zal Opdrachtnemer over gaan tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien
de eerste termijn niet is voldaan, zal Opdrachtnemer contact opnemen met Koper.
- De tweede termijn van 30% van het totaal bedrag van de oﬀerte zal door Koper binnen
14 dagen na het tekenen van het opleverrapport worden voldaan.
- Indien Koper niet heeft voldaan aan de hierboven genoemde punten met betrekking
tot betaling, kan Opdrachtnemer de Koper in verzuim / gebreke stellen. Eventuele
kosten die gemaakt moeten worden door Opdrachtnemer om de betaling van Koper te
ontvangen kunnen door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij Koper.
2. Koper heeft na ontvangst van het opbrengstrapport / oﬀerte bedenktermijn zolang de
geldigheid van de oﬀerte duurt. Koper kan zich niet meer beroepen op deze
bedenktermijn als Opdrachtnemer de werkzaamheden op schriftelijk verzoek van Koper
binnen de bedenktermijn al heeft uitgevoerd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper of
wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Koper wordt
uitgesproken zullen de verplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar zijn (zie ook
artikel 12). Hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld
onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
4. Alle door Opdrachtnemer geleverde Goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer
tot aan het moment van complete voldoening van al het geen Opdrachtnemer in
verband met de Overeenkomst van de Koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente,
indien van toepassing, daaronder begrepen. De door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden ten behoeve van Installatie, baseren zich voor de Installatie op de door
Opdrachtnemer verrichte visuele inspectie van de locatie waar de Installatie dient te
worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroﬀen situatie
onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen
Opdrachtnemer en de Koper in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit
voortvloeiende meerkosten.
5. Opdrachtnemer is, in beginsel, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar
was of behoorde te zijn, dit met in achtneming van artikel 8.
6. De Koper draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige
obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.

5. Door Opdrachtnemer worden slechts Goederen en Installatie aangeboden en
uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.

7. Het risico voor de door Opdrachtnemer te leveren Goederen is voor de Koper vanaf
het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid 1.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de installatiewerkzaamheden uit te
besteden aan een derde.

8. De eigendomsoverdracht van de Installatie vindt plaats na Installatie en als alle
betaling zijn voldaan.

7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt
en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste
kenmerken van de Installatie en Goederen worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven in het door Opdrachtnemer verstrekte ‘Opbrengstrapport’ (OBR)
Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Goederen volledig met
de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in
beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de
Overeenkomst.

Artikel 6 - Installatie
1. Het personeel van Opdrachtnemer c.q. de door haar ingeschakelde derde, verkrijgt
zodra deze op de betreﬀende locatie is aangekomen, toegang tot de locatie waar zij de
werkzaamheden zullen uitvoeren. Daarbij zal Opdrachtnemer de werkzaamheden
kunnen blijven aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en
bovendien, indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren,
mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld en Koper hiermee akkoord is gegaan.

8. Door aanvaarding van de oﬀerte door de Koper komt een bindende Overeenkomst tot
stand. Door aanvaarding van de oﬀerte garandeert de Koper dat de constructie van de
onroerende zaak geschikt is voor de Installatie van de Goederen.

2. De toegangswegen tot de plaats van opstelling zijn geschikt voor het benodigde
transport. Dit zal ook door de Adviseur worden aangegeven.
3. De aangewezen locatie is geschikt voor opslag en montage.

9. Opdrachtnemer zal in beginsel de zonnepanelen leveren die met de Klant zijn
overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op dit gebied, is
Opdrachtnemer echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige,
dan wel nieuwere versies van de Goederen te leveren, wanneer dit om praktische of
commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Opdrachtnemer mag worden
verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Klant. Afwijkingen in de
(speciﬁcaties van de) geleverde Goederen ten opzichte van hetgeen in de oﬀerte is
opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat alle noodzakelijke veiligheids- en
voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle
maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd ten einde in het kader van de
montage/Installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

Artikel 4 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle genoemde prijzen
zijn exclusief BTW.

6. Koper draagt het risico (naar redelijkheid) voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen;
- gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking worden
gesteld;

2. Gedane aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld
in de actievoorwaarden en/of oﬀerte.

Veba Energieservice B.V.
Wiltonstraat 36-40
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5. Koper garandeert dat de locatie waar de Installatie geplaatst worden asbestvrij is.
Indien hierover twijfel is dan zal er door Opdrachtnemer een derde partij worden
ingeschakeld om hierover, tegen meerkosten een advies te vragen.
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Algemene voorwaarden
- gebrek aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
7. Indien tijdens het uitvoeren van de (Installatie) werkzaamheden door Opdrachtnemer
schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en
noodzakelijk kleine schade die samenhangt met de Installatie, zal de Koper
Opdrachtnemer onverwijld, en in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de Koper de
schade heeft geconstateerd, op de hoogte stellen indien Opdrachtnemer de Koper hier
zelf nog niet op heeft gewezen.
8. Meerwerk, dat wil zeggen door de Koper gewenste wijzigingen van en toevoegingen
aan de Installatie, zullen door de Koper schriftelijk met de Opdrachtnemer worden
overeengekomen en aan Opdrachtnemer worden betaald.
9. Door de installateurs wordt samen met Koper na de Installatie een check gedaan, bij
akkoord tekent Koper het opleverrapport. Tevens kan dit rapport worden gezien als een
akkoord voor betaling van de tweede termijn (zie artikel 5).
Artikel 7 - Garantie
1. De garantie van Opdrachtnemer op alle door haar te leveren Goederen beperkt zich
uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreﬀende de Goederen heeft
gekregen. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke garantietermijn omvatten. De
bepalingen in deze documenten worden bij oplevering van de installatie aan de Koper
ter beschikking gesteld.
2. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Koper kennis te hebben genomen
van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen die worden overhandigd bij het
afgeven van de Goederen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde
garanties vallen zal Koper deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan
Opdrachtnemer.
3. De vermogensgarantie op de door Veba Energieservice B.V. geleverde zonnepanelen
zijn beschreven in de garantiedocumenten van de fabrikant van de PV Zonnepanelen.
Deze documenten worden bij oplevering van de installatie aan de Koper ter beschikking
gesteld.
4. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige
afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als
onderdeel de volledige installatie) bedraagt voor de zonnepanelen en randapparatuur
één jaar na levering en installatie.
5. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is één jaar na levering.
6. Indien een gebrek aan de Goederen onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal
Opdrachtnemer, naar haar keuze, de Goederen binnen een redelijke termijn herstellen
of vervangen.
7. Koper kan slechts vervanging van de Goederen of ontbinding van de Overeenkomst
vorderen indien is komen vast te staan dat Opdrachtnemer het gebrek niet binnen een
redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of
ontbinding te rechtvaardigen, of dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond
dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het
overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
8. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) Goederen leidt niet tot
verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
9. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
10. Ieder recht op garantie vervalt indien:
- De door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen,
installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
- De zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de
overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
- Koper of niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zonder toestemming van
Opdrachtnemer aan de zonnepanelen werkzaamheden hebben verricht;
- Koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende
verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
11. Uitgesloten van garantie zijn:
- Schade aan de zonnepanelen door brand, ontploﬃng, overstroming, directe en
indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties,
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;
- Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of
derden welke door Veba Energieservice B.V. zijn ingeschakeld;
- Schade door dieren, vandalisme, diefstal etc.;
- Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter >
25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s, windhozen,
wervelstromen, zandstromen e.d.;
- Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoﬀen,
cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.;
- Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie door
Opdrachtnemer zijn erkend en op uitdrukkelijk voorschrift van Koper zijn toegepast,
terwijl de Opdrachtnemer het gebruik van deze materialen heeft ontraden. Schade/
gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of
draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de zonnepanelen en aangebracht na
Installatie van de zonnepanelen.
12. Voor Installatie die Opdrachtnemer van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen
van Opdrachtnemer jegens de Koper nimmer groter noch van langere duur dan de
garantieverplichtingen van die derden jegens Opdrachtnemer.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met eventuele tekortkomingen
in door

haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 8 omschreven
garantie.
2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende
schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of
grove schuld van Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden is toegebracht.
Behoudens opzet van Opdrachtnemer zelf is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor
gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin
Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn
dan, hetzij de factuurwaarde (indien de schade niet meer is dan de waarde van de
factuur) van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is
veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van
Opdrachtnemer, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt
uitgekeerd.
3. Indien sprake is van een consumentenkoop komen Koper de rechten en vorderingen
toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van een verkoper toekent.
4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in
verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van
Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer kunnen – in alle redelijkheid – worden
tegengeworpen, zullen door Opdrachtnemer ook aan de Koper kunnen worden
tegengeworpen.
5. De werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer voor de uitvoering van
de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Koper beroepen op alle
aan de Overeenkomst ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst
partij.
6. Koper zal Opdrachtnemer, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde derden vrijwaren van iedere aanspraak van derden in
verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst, in zoverre die
aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Koper toekomen jegens
Opdrachtnemer.
Artikel 9 - Overmacht
1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de
verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder
is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of
onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers
of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de levering en Installatie
van de zonnepanelen. Indien Opdrachtnemer op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan
zijn, zal zij Koper hierover informeren.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar
verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 10 - Annulering
1. Indien er door de Koper niet wordt voldaan aan de eerste betalingstermijn, heeft
Opdrachtnemer het recht de order te annuleren (zie ook artikel 5).
2. Opdrachtnemer heeft het recht om over te gaan tot annulering van de overeenkomst
indien er geen passend leasevoorstel voor Koper kan worden verkregen.
Opdrachtnemer zal Koper hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen.
Artikel 11 – Ontbinding
1. Indien de Koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt
genomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze
en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten,
schade en interesten.
2. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel voordat de
overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Opdrachtnemer recht op de volle
overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de
beëindiging voortvloeiende besparingen.
Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13 – Privacy en gegevensbescherming
Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om
persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de
Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor
marketingdoeleinden. Als Opdrachtgever geen prijst stelt op informatie over producten
en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer via email info@vebaenergie.nl of bel 085 - 483 6029.
Veenendaal, mei 2019
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