Algemene voorwaarden Koop Zonnestroominstallatie
1. Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Aanvraag: de ingediende aanvraag van de Koper tot aankoop van een of meer
Zonnestroominstallaties;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden versie 2017-01;
Pure Energie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Raedthuys Energie B.V.,
statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te (7521 AG) Enschede aan de Hengelosestraat
569, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Enschede onder
nummer 08117244, handelend onder de naam Pure Energie;
Koper: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet handelend in uitoefening
van beroep of bedrijf dan wel een andere wederpartij die aan Pure Energie een opdracht als
gedefinieerd onder “Koopovereenkomst” heeft verstrekt. Indien de opdrachtgever namens derden
(een klant van de opdrachtgever) een opdracht aan Pure Energie verstrekt, dient opdrachtgever
namens deze derden onderstaande voorwaarden na te komen dan wel te zorgen dat deze
nagekomen worden;
Object: de in Nederland gelegen onroerende zaak waarop, waarin of waaraan de
Zonnestroominstallatie wordt geïnstalleerd;
Offerte: de door Pure Energie aan Koper verstrekte offerte;
Opbrengst: de door de Zonnestroominstallatie opgewekte elektriciteit;
Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Pure Energie en Koper, op grond waarvan door
Pure Energie ten behoeve van of in naam van de betreffende koper werkzaamheden worden verricht ;
Locatie: ter plaatse van de woning waar Pure Energie de Zonnestroominstallatie in opdracht van de
Koper laat installeren door Installateur;
Installateur: het installatiebedrijf dat Raedthuys inschakelt voor de aflevering en montage van de
Zonnestroominstallatie;
Zonnestroominstallatie: een zonnestroom opwekkend systeem bestaande uit een stelsel van
hoogwaardige fotovoltaïsche panelen van, inclusief toebehoren als omvormer(s), bekabeling,
elementen benodigd voor het goed functioneren en onderhoud, elementen om het project op het
elektriciteitsnetwerk aan te sluiten en elementen voor bevestiging van de onderdelen, of een vooraf
samengestelde hoeveelheid zonnepanelen met alle overige benodigde hardwaren om na installatie te
kunnen gelden als het hiervoor omschreven zonnestroom opwekkend systeem.
Partijen: Koper en Pure Energie
Product: de producten en diensten die Pure Energie uit opdracht van koper aan opdrachtgever levert;
Dienst: de montage van de Zonnestroominstallatie, inclusief eventueel meerwerk;
Reservering: het vrijblijvend aanvragen van een offerte voor 1 of meer zonnestroom opwekkende
systemen zoals aangeboden door Pure Energie;
Zonnestroom opwekkend systeem: een systeem geschikt voor het opwekken van zonnestroom,
bestaande uit zonnepanelen, omvormer, bekabeling en bevestigingsmateriaal;
Omvormer: een transformator die de gelijkspanning van de zonnepanelen omvormt
naar wisselspanning die geleverd kan worden aan het net;
Een groep: een extra aansluiting in de meterkast waar het zonnestroom opwekkend
systeem op aangesloten kan worden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1.

2.2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Koopovereenkomsten met Pure
Energie, aanvragen aan Pure Energie en aanbiedingen van Pure Energie voor de levering
van een Zonnestroominstallatie en voor de levering van de Dienst(en). De toepasselijkheid
van andere (algemene) voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of
anderszins niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht
en treedt desnoods zonder tussenkomst van partijen voor de niet-afdwingbare bepaling
een afdwingbare bepaling in de plaats die de strekking van de niet afdwingbare bepaling
zoveel mogelijk benadert.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze Algemene
Voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen in de Koopovereenkomst.
De Koopovereenkomst is de volledige rechtsverhouding tussen Pure Energie en de Koper
en bestaat uit de Aanvraag, deze Algemene Voorwaarden, de vastgelegde omvang van de
Zonnestroominstallatie en Koopprijs alsmede alle gegevens die de Koper bij de Aanvraag
of anderszins ten behoeve van levering en installatie van de Zonnestroominstallatie aan
Pure Energie beschikbaar stelt.
De Koper is niet bevoegd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Koopovereenkomst over te dragen aan of te bezwaren ten gunste van een derde. Pure
Energie is bevoegd om in het kader van overdracht van haar onderneming haar rechten en
verplichtingen onder de Koopovereenkomst over te dragen aan een derde. De Koper
verleent hiertoe bij voorbaat onherroepelijk toestemming dan wel medewerking. Pure
Energie is voorts bevoegd haar verplichtingen onder de Koopovereenkomst door een
andere partij te doen uitvoeren, maar blijft jegens de Koper te allen tijde verantwoordelijk
voor de nakoming van de Koopovereenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 september 2017 en de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen gelden zolang deze Algemene
Voorwaarden niet zijn vervangen door een nieuwe, gewijzigde versie.

3. Koopovereenkomst
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Het gestelde in de Koopovereenkomst, waarin de resultaten van de schouw zijn
meegenomen, wordt beschouwd als een aanbod door Pure Energie. De Overeenkomst
komt tot stand door de aanvaarding van dit aanbod door Koper door de Koopovereenkomst
voor akkoord te ondertekenen en aan Pure Energie toe te zenden binnen de aangegeven
geldigheidstermijn van het aanbod.
In het kader van communicatie over de Overeenkomst, kan Koper zich (onder vermelding
van het offertenummer) wenden tot:
Raedthuys Energie B.V.
Postbus 3141
7500 DC Enschede
T + 088 - 1013000
Zonnepanelen@pure-energie.nl
www.pure-energie.nl
KvK 8117244
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel behoudt Pure Energie zich het recht voor
om vóór of bij aanvaarding van het aanbod door Koper dan wel na totstandkoming van de
Koopovereenkomst, doch voordat de levering aanvangt, het betalingsgedrag van Koper te
toetsen en zekerheden als bedoeld in artikel 6 te vragen.
Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan Pure Energie het
aangaan van de Overeenkomst weigeren dan wel de Overeenkomst vóór aanvang van de
levering ontbinden indien:
a. Koper zich niet op een door Pure Energie aan te geven wijze identificeert en/ of
andere voor de beoordeling van de aanvraag door Pure Energie benodigde
gegevens niet verstrekt, of
b. Koper in verzuim is een vordering ter zake van levering van elektrische energie of
gas dan wel een andere opeisbare vordering die Pure Energie op hem heeft, te
voldoen, met inbegrip van die ter zake van levering ten behoeve van een ander,
respectievelijk vorig perceel, mits voldoende samenhang bestaat tussen de
vordering en de aanvraag om de weigering te rechtvaardigen, of
c. door Pure Energie aan Koper gestelde eisen, daaronder begrepen gevraagde
zekerheden, niet worden aanvaard of nagekomen, of
d. aannemelijk is dat een of meer bepalingen of voorschriften uit de Koopovereenkomst
of wet of regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van de
bevoegdheid tot niet aanvaarding of ontbinding door Pure Energie op die gronden
gerechtvaardigd is.
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e.

Weigering en ontbinding als bedoeld in dit artikel dient zo spoedig mogelijk
schriftelijk en gemotiveerd te geschieden.
3.5.
Indien de Koopovereenkomst met twee of meer personen wordt aangegaan, dan de
betrokken personen jegens Pure Energie hoofdelijke verbonden voor nakoming van de
Koopovereenkomst.
3.6.
Koper is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst over te
dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Pure Energie. Aan die
toestemming kunnen door Pure Energie voorwaarden worden verbonden.
3.7.
In geval Pure Energie zijn rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst overdraagt
aan een derde, doet Pure Energie hiervan tijdig een mededeling aan Koper. Koper verleent
bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de overgang plaatsvindt
in verband met de overdracht van de onderneming van Pure Energie.
3.8.
Aanbiedingen van Pure Energie, die gedaan zijn in de vorm van Offertes, zijn gedurende
maximaal 30 kalenderdagen na datum van de Offerte voor Pure Energie bindend, en
verliezen daarna hun geldigheid, tenzij:
a.
anders overeengekomen en als zodanig vermeld op de Offerte;
b.
de Offerte duidelijke en aantoonbare fouten bevat zoals typefouten en rekenfouten of
andere misslagen.
3.9.
Indien Pure Energie in het kader van een Offerte tekeningen, ontwerpen, technische
omschrijvingen en berekeningen aan Koper heeft verstrekt, geldt ter zake van deze
stukken dat ze eigendom blijven van Pure Energie en Koper de inhoud van deze stukken
niet aan derden mededeelt, tenzij daartoe voorafgaande toestemming van Pure Energie is
verkregen.
3.10. De Overeenkomst omvat alleen de levering van de Zonnestroominstallatie en de Diensten
die daarin zijn gespecificeerd en omvat in geen geval de teruglevering van energie. Op de
teruglevering zijn de voorwaarden, zoals vermeld op de website van uw
energieleverancier, van toepassing.

4. Koop
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Pure Energie verkoopt de tot de Zonnestroominstallatie behorende zaken en materialen
aan de Koper. Pure Energie is bevoegd om van de Koopovereenkomst afwijkende zaken
te leveren, mits deze zaken gelijkwaardig zijn en ertoe leiden dat de Zonnestroominstallatie
beantwoordt aan de Koopovereenkomst.
De in de Koopovereenkomst genoemde Koopprijs is inclusief bezorging, installatie,
omzetbelasting en andere toepasselijke heffingen. Pure Energie is bevoegd om tot de dag
van installatie de Koopprijs te verhogen indien gewijzigde marktomstandigheden,
inkoopprijzen en dergelijke daartoe aanleiding geven. De Koper is in dat geval bevoegd de
Koopovereenkomst te ontbinden.
Levering van alle tot de Zonnestroominstallatie behorende roerende zaken vindt plaats
onder eigendomsvoorbehoud. Als gevolg daarvan gaat de eigendom van deze roerende
zaken niet over op de Koper zolang hij niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens Pure
Energie uit hoofde van de Koopovereenkomst heeft voldaan.
Zodra en zolang de Koper in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Pure Energie en de
eigendom van de tot de Zonnestroominstallatie behorende roerende zaken nog niet op de
Koper is overgegaan, is de Koper verplicht om te gedogen dat Pure Energie het
Zonnestroomstroomproject doet ontmantelen. De Koper is verplicht om daartoe tijdens
kantooruren toegang te verlenen tot het Object. Alle met ontmanteling gemoeide kosten
komen voor rekening van de Koper.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Pure Energie daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pure Energie anders
aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Pure Energie niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
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4.8.

Pure Energie zal de Koper inlichten over vertragingen die optreden in de levering van de
Zonnestroominstallatie. Iedere termijn van aflevering, installatie of enige andere aan een
door Pure Energie te verrichten prestatie verbonden termijn is indicatief en onder
voorbehoud. Pure Energie is nimmer gehouden eerder dan zulk een indicatieve termijn te
presteren. Het enkele overschrijden door Pure Energie van een termijn levert in geen geval
tekortkoming op en Pure Energie komt daardoor in geen geval in verzuim. Aangezien de
Zonnestroominstallatie op specificatie van de Koper tot stand moet worden gebracht, kan
de Koper de Koopovereenkomst niet ontbinden op de wijze bedoeld in artikel 7:46d lid 1
BW (koop op afstand) en is toepassing van artikel 7:46f lid 1 BW uitgesloten.

5. Installatie
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Pure Energie zal de Zonnestroominstallatie aanbrengen in, aan of op het Object en het
werkend aan de Koper opleveren. Bij oplevering zal Pure Energie de Koper de werking en
het noodzakelijk onderhoud van de Zonnestroominstallatie uiteenzetten en de erbij
behorende documentatie direct dan wel later digitaal overhandigen. De
Zonnestroominstallatie komt voor risico van de Koper vanaf het moment van oplevering.
Pure Energie zal de Koper benaderen om een afspraak voor installatie te maken en deze
afspraak bevestigen. De Koper is tot 3 werkdagen vóór de afgesproken datum van
installatie bevoegd de afspraak zonder kosten te verzetten. Bij wijziging of annulering van
een afspraak later dan 3 werkdagen maar meer dan 1 werkdag vóór de afgesproken datum
van installatie is de Koper een direct opeisbare vergoeding van €100,- excl. BTW
verschuldigd aan Pure Energie. Indien de afspraak wordt geannuleerd op de dag van
installatie is de Koper een direct opeisbare vergoeding van €250,- excl. BTW verschuldigd.
De Koper is verplicht om Pure Energie of haar onderaannemers alle toegang te verlenen
tot het Object die benodigd is om de Zonnestroominstallatie te installeren.
Indien de Zonnestroominstallatie niet geïnstalleerd kan worden als gevolg van het door de
Koper niet tijdig of niet voldoende verlenen van toegang of als gevolg van onjuistheid of
onvolledigheid van de door de Koper verstrekte gegevens, is de Koper aan Pure Energie
een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van € 300, onverminderd het recht van Pure
Energie op volledige vergoeding van alle daardoor veroorzaakte kosten.
Pure Energie zal zich bij installatie gedragen als een goed opdrachtnemer en zich te allen
tijde houden aan voor installatie toepasselijke regels zoals die luiden op de dag van de
Aanvraag.

6. Werking en garantie van de Zonnestroominstallatie
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Door fabrikanten/leveranciers aan Pure Energie gegeven garanties voor producten die op
basis van de Overeenkomst aan Koper geleverd zijn, zullen steeds aan Koper worden
overgedragen zodra de volledige koopprijs is voldaan aan Pure Energie.
Pure Energie is niet gehouden tot kosteloos herstel van de gebreken aan de
Zonnestroominstallatie, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. beschadiging;
c. kortsluiting;
d. misbruik, verkeerd gebruik en/ of verkeerde toepassing;
e. omstandigheden die (het functioneren van) de Locatie beïnvloeden, waaronder
wijzigingen of onderhoud van het dak, veranderingen in de omgeving van de
Locatie;
f.
(wijzigingen in) overheidsvoorschriften die van invloed zijn op de
Zonnestroominstallatie;
g. Indien en voor zover Koper uitdrukkelijk bepaalde instructies heeft gegeven.
Storingen aan de Zonnestroominstallatie worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur
na ontdekking aan Pure Energie gemeld. Pure Energie zal zich ervoor inspannen dat de
storing direct en uiterlijk de eerste werkdag na de melding in behandeling wordt genomen.
Koper realiseert zich dat het opwekken van zonne-energie afhankelijk is van
natuurfactoren zoals zoninstraling, waardoor de Opbrengst jaarlijks kan variëren en dat
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6.5.

6.6.

bovendien veranderingen van de woonomgeving van invloed kunnen zijn op de Opbrengst
van de Zonnestroominstallatie.
Pure Energie kan een prognose geven ter zake van een mogelijke Opbrengst van de
Zonnestroominstallatie; dit zijn echter indicatieve verwachtingen , gelet op de
afhankelijkheid van diverse omstandigheden.
Wanneer er voor het achterhalen van een mogelijk gebrek, welke is uitgesloten van
garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van
de Koper.

7. Prijzen en tarieven
7.1.

7.2.
7.3.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien nodig wordt de BTW afzonderlijk vermeld.
De in de Overeenkomst genoemde prijzen kunnen worden verhoogd of verlaagd met de
belastingen en heffingen die Pure Energie krachtens een besluit van de overheid verplicht
respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen.
Meerwerk zal steeds tegen de dan geldende tarieven worden verricht. Voordat de
meerwerk werkzaamheden aanvangen, zal Pure Energie de geldende tarieven vermelden.
Meerwerk zal pas worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht van de Koper.

8. Betaling
8.1.

De Koopprijs omvat de prijs van het product en de kosten van installatie en
ordervoorbereiding en is inclusief omzetbelasting. Kosten van eventueel meerwerk dat op
verzoek van opdrachtgever op de dag van levering en plaatsing is afgesproken zijn niet
inbegrepen. De prijs die opdrachtgever moet betalen kan na het tot stand komen van de
Koopovereenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens onvoorziene omstandigheden,
extra meerwerk en/of meer levering en in geval van wettelijke wijzigingen van de
omzetbelasting.
8.2.
Pure Energie zal de Koper een factuur toesturen voor de Koopprijs. Gelet op het feit dat
Pure Energie de Zonnestroominstallatie tot stand moet brengen alvorens zij het aan de
Koper kan leveren, kan Pure Energie verlangen dat de Koper een door Pure Energie te
bepalen gedeelte van de koopprijs vooruitbetaalt. In dat geval is Pure Energie niet
gehouden met het tot stand brengen van de Zonnestroominstallatie aan te vangen zolang
zij het vooruit te betalen gedeelte van de Koopprijs niet heeft ontvangen.
8.3.
De Koper dient alle betalingen uiterlijk te hebben voldaan op de uiterste betaaldatum of –
data zoals die op de factuur is of zijn vermeld. Door niet-tijdige betaling komt de Koper in
verzuim zonder dat daarvoor ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke aan een op de factuur
vermelde betalingstermijn, dient Koper de verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 30
kalenderdagen na de factuurdatum aan Pure Energie te betalen.
8.4.
Koper is niet gerechtigd de door haar/ hem verschuldigde bedragen aan Pure Energie te
verrekenen of op te schorten.
8.5.
De betaling dient te geschieden op een door Pure Energie aangegeven bankrekening.
8.6.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een
geldvordering incassokosten verschuldigd.
8.7.
Pure Energie kan van Koper zekerheden verlangen in verband met de bedragen die
Contractant op grond van de Koopovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden
verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom.
8.8.
De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van
bezwaren tegen de factuur.
8.9.
Indien Pure Energie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.
8.10. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.
8.11. Pure Energie behoudt zich het recht voor op de eigendom van alle door haar aan Koper
afgeleverde zaken totdat alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van rente en kosten, in
verband met de montage en installatie voor de Zonnestroominstallatie, geheel zijn voldaan.
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Zolang Koper de facturen nog niet geheel heeft voldaan, is Koper verplicht uiterste
zorgvuldigheid te betrachten ter zake van de Zonnestroominstallatie.
8.12. Indien zich een situatie zoals beschreven in artikel 8.3 voordoet, is Pure Energie alsdan
gerechtigd de Zonnestroominstallatie en/ of alle zaken die zich onder Koper bevinden en in
eigendom aan Pure Energie toebehoren, onmiddellijk onder zich te nemen, waartoe Koper
Pure Energie reeds nu bij voorbaat een onherroepelijke volmacht verstrekt. De schade die
Pure Energie zal lijden, ten gevolge van deze tekortkoming, waaronder de kosten van
demontage, dient door Koper te worden vergoed.

9. Verplichtingen van Pure Energie
9.1.

9.2.
9.3.

Pure Energie zorgt voor de levering en installatie van de Zonnestroominstallatie op de
overeengekomen datum/data. Door Pure Energie genoemde (leverings)termijnen voor
levering en installatie van de Zonnestroominstallatie zijn indicatief en onder meer afhankelijk
van weersomstandigheden. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de
voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, stemt Koper er nu voor alsdan mee
in dat de leveringsdatum dienovereenkomstig wordt aangepast.
De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale werktijden van Pure Energie,
tenzij anders overeengekomen.
Pure Energie is gerechtigd de werkzaamheden in onder aanneming uit laten voeren.

10. Verplichtingen van de Koper
10.1. De Koper is zich ervan bewust dat Pure Energie de Zonnestroominstallatie op maat tot
stand brengt overeenkomstig de specificaties die de Koper verstrekt en dat de
Zonnestroominstallatie alleen goed kan functioneren indien deze specificaties correct zijn.
De Koper verklaart en staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die hij
als onderdeel van de Aanvraag of op andere wijze ten behoeve van de Koopovereenkomst
aan Pure Energie verstrekt. Alle gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van deze
gegevens komen voor rekening van de Koper. Pure Energie is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens noch voor het al of niet
toewijzen of intrekken van goedkeuringen, subsidies en vergunningen door de overheid of
andere instellingen.
10.2. De Koper verklaart en staat ervoor in dat hij als (appartements)eigenaar, erfpachter,
vruchtgebruiker, huurder of krachtens welke andere titel dan ook gerechtigd is tot het doen
aanbrengen van de Zonnestroominstallatie op of aan het Object en dat hij alle daarvoor
benodigde toestemmingen en vergunningen onherroepelijk heeft verkregen.
10.3. De Koper verklaart en staat ervoor in dat het dak van het Object bestand is tegen een
belasting van ten minste 25 kg/m², het dak bereikbaar en begaanbaar is, de elektrische
installatie in het Object voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de krachtens dat
besluit toepasselijke normen (waaronder NEN 1010 en NEN 3140) zoals die luiden op de
dag van de Aanvraag en het Object ook overigens in alle opzichten geschikt is voor het
aanbrengen van de Zonnestroominstallatie. Een door Pure Energie uitgevoerde schouw
van het Object ontslaat de Koper niet van deze verplichting. Zo nodig dient de Koper op
eigen kosten onderzoek te laten doen naar de geschiktheid van het Object.
10.4. Pure Energie zal iedere Aanvraag beoordelen en is bevoegd om een Aanvraag zonder
opgave van redenen te weigeren, ongeacht of de Koper onderzoek heeft gedaan of laten
doen naar de geschiktheid van het Object en ongeacht de uitkomst daarvan. Een
Koopovereenkomst komt slechts tot stand indien zij door Pure Energie schriftelijk is
bevestigd. Indien de Koper na deze bevestiging nadere informatie verstrekt die aanleiding
geeft tot wijziging van de Zonnestroominstallatie, is Pure Energie gerechtigd om extra
kosten als gevolg daarvan aan de Koper in rekening te brengen.
10.5. De koper draagt er zorg voor dat Pure Energie tijdig kan beschikken over de gedeelten van
het gebouw of het terrein waaraan het werk zal worden uitgevoerd. Als Pure Energie bij het
plannen van de installatiedatum heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het
werk noodzakelijk is dat de woning of het terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd,
zorgt de koper tijdig voor deze ontruiming.
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10.6. De koper dient op de dag van installatie 5 stuks reserve dakpannen ter beschikking te
stellen indien het betreffende dak dakpannen bevat.
10.7. De koper is zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen ten behoeve van
het plaatsen van de Zonnestroominstallatie.
10.8. Koper stelt aan Pure Energie een plaats ter beschikking waarin gedurende de periode van
installatie en montage de onderdelen van de Zonnestroominstallatie veilig en zonder risico
van mechanische en/ of andere beschadiging kunnen worden opgeslagen.
10.9. Koper draagt er zorg voor dat het object aan de volgende eisen voldoet:
a. Het object bevat een hoofdmeter
b. Het object bevat geen asbesthoudend, golfplaten, leien, stalen, zinken, koperen,
PVC of rieten dak
c. Het dak van het object op redelijkerwijs betreden kan worden.
10.10. De Koper zal aan Pure Energie, haar ondergeschikten en haar (onder)aannemers alle
schade vergoeden van welke aard ook als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van
de in dit artikel genoemde verklaringen en als gevolg van het niet nakomen van de
verplichtingen van de koper.

11. Beëindiging
11.1. Pure Energie is gerechtigd om de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen
indien de Koper failliet is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd, ten aanzien van
hem surseance van betaling is aangevraagd, op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing is, hij een akkoord met zijn schuldeisers heeft voorgesteld of
getroffen, hij de gerechtigdheid als bedoeld in artikel 3.2 verliest of indien de
Zonnestroominstallatie om welke reden dan ook niet kan worden geïnstalleerd.
11.2. Indien Pure Energie een vooruitbetaling heeft ontvangen en daardoor geacht wordt met het
tot stand brengen van de Zonnestroominstallatie te zijn aangevangen, kan de Koper de
Koopovereenkomst alleen nog ontbinden indien Pure Energie met de nakoming van haar
verplichtingen in verzuim is. Pure Energie komt niet in verzuim dan nadat de Koper haar
een termijn van ten minste vier weken heeft gesteld om alsnog na te komen en zij deze
termijn heeft laten verstrijken.
11.3. Indien de Koopovereenkomst eindigt nadat Pure Energie van de Koper een vooruitbetaling
heeft ontvangen, zal Pure Energie het vooruitbetaalde bedrag verminderd met hetgeen de
Koper aan Pure Energie verschuldigd is binnen 30 dagen terugstorten op een door de
Koper aan te wijzen rekening bij een in Nederland gevestigde bank.

12. Persoonsgegevens
Pure Energie zal slechts persoonsgegevens van de Koper verzamelen, bewerken of doen bewerken
voor zover dat voor de uitvoering van de Koopovereenkomst noodzakelijk is. Ten aanzien van zulke
bewerking geldt Pure Energie als verantwoordelijke. De Koper verleent Pure Energie onherroepelijk
en onvoorwaardelijk toestemming om persoonsgegevens door te geven aan haar onderaannemers
voor zover dat voor uitvoering van de Koopovereenkomst noodzakelijk is.

13. Garantie, aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door Pure
Energie
13.1. Pure Energie is niet aansprakelijk voor minimale afwijkingen van (delen van) de
Zonnestroominstallatie ten opzichte van in haar marketinguitingen getoonde afbeeldingen
en vermelde eigenschappen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders
volgt uit de Koopovereenkomst, zijn alle vermelde en opgegeven prestaties van de
Zonnestroominstallatie indicatieve richtwaarden en kan de Koper aan afwijking daarvan
geen rechten ontlenen.
13.2. Behoudens eventuele verdergaande aansprakelijkheid krachtens de wet en behoudens
schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van statutaire bestuurders van
Pure Energie, bedraagt de aansprakelijkheid van Pure Energie in geen geval meer dan de
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13.3.
13.4.
13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

13.9.

13.10.

13.11.
13.12.

13.13.

uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met een eventueel eigen
risico van die verzekering. Keert de verzekering om welke reden dan ook niet uit, dan is de
aansprakelijkheid van Pure Energie beperkt tot de Koopprijs. Artikel 6:257 BW is van
overeenkomstige toepassing op niet-ondergeschikte hulppersonen.
Op alle producten en diensten geldt een garantietermijn van twaalf maanden, tenzij
nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.
Pure Energie is nimmer aansprakelijk voor schade aan dakpannen.
Indien Koper door een aan Pure Energie toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van
de Koopovereenkomst schade lijdt, is Pure Energie met inachtneming van het bepaalde in
de volgende leden, uitsluitend aansprakelijk voor eventuele zaakschade die hiervan een
direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van Pure Energie is beperkt tot het
bedrag van de koopsom en met een maximum van € 10.000,-- per gebeurtenis en per jaar.
Pure Energie zal zich inspannen om tijdig volgens planning te leveren, maar overschrijding
van de levertijd geeft Koper, geen recht op vergoeding van enige schade of kosten of
gederfde besparingen of gemiste inkomsten of subsidies die daaruit mochten voortvloeien.
Voor alle schade geldt een drempelbedrag van € 75,-- voor Koper, met dien verstande dat
bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.
Behoudens in geval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van
Raedthuys Energie B.V. of diens leidinggevende werknemers, zijn in alle gevallen van
vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door Koper gebruikt wordt voor de
uitoefening van een bedrijf of beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg
van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving.
Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na het ontstaan
schriftelijk aan Pure Energie te zijn gemeld, tenzij Koper aannemelijk maakt dat hij de
schade niet eerder heeft kunnen melden. Pure Energie behoudt zich het recht voor de
schade te laten beoordelen door een door Pure Energie aan te wijzen deskundige. Diens
oordeel zal leidend zijn voor de afhandeling van de schade.
De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van
derden die Pure Energie ten behoeve van de uitvoering van de Koopovereenkomst
inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Pure Energie of een dergelijke
derde aansprakelijk is.
Pure Energie is niet aansprakelijk voor schade indien Koper Pure Energie niet de
gelegenheid heeft gesteld het reguliere inspecties en onderhoud uit te voeren.
Schade, ontstaan door fouten van Koper, dan wel door handelen of nalaten van Koper,
komen voor rekening en risico van Koper. Koper vrijwaart Pure Energie voor claims van
derden ter zake van de in dit lid bedoelde schade.
Ieder vorderingsrecht van Koper jegens Pure Energie met betrekking tot gebreken in door
Pure Energie geleverde zonnestroominstallatie, komt te vervallen, indien:
a. de gebreken niet zo spoedig als mogelijk zijn gemeld;
b. Koper Pure Energie niet of onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld, om direct ter
plaatse de klachten te onderzoeken;
c. er sprake is van foutief of ondeskundig gebruik door Koper;
d. indien Koper zelf of door derden reparatie- en/of andere werkzaamheden heeft
uitgevoerd dan wel door Pure Energie aangegeven noodzakelijk onderhoud niet heeft
doen uitvoeren aan de Zonnestroominstallatie

15. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
15.1. De algemene Voorwaarden kunnen door Pure Energie worden gewijzigd. Wijzigingen van
de voorwaarden worden ten minste 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend
gemaakt via een persoonlijke kennisgeving dan wel een algemene kennisgeving op de
website van Pure Energie. Wijzigingen treden inwerking op de in de bekendmaking
vermelde datum.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Koopovereenkomsten voor zover
het de nakoming van verplichtingen betreft te rekenen vanaf de ingangsdatum van de
nieuwe algemene voorwaarden.
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15.3. Het is Koper niet toegestaan zelf bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden te wijzigen
of buiten toepassing te verklaren. Ook is het haar niet toegestaan individuele bepalingen
aan deze Algemene Voorwaarden toe te voegen.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Indien de Koper een vraag of klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de
Koopovereenkomst dient hij deze eerst aan Pure Energie voor te leggen. Indien een klacht
niet naar tevredenheid van beide partijen is opgelost kan het resterende geschil zowel door
de Koper worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie of aan de bevoegde
rechter in Nederland. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Pure Energie is
voorgelegd, dient het geschil aanhangig te zijn gemaakt.
16.2. Wanneer de Koper een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Pure Energie aan
deze keuze gebonden.
16.3. Wanneer Pure Energie een geschil behandeld wil zien, stelt zij de Koper schriftelijk voor
het geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie. Pure Energie kondigt daarbij
aan dat zij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Koper niet
binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil
door de Geschillencommissie. Indien Pure Energie, in het geval de Koper het verzoek
heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet
binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de Koper het
geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie.
16.4. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld
in het Reglement Geschillencommissie Energie en Water. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van
een geschil is een vergoeding verschuldigd.
16.5. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het
Weens Verdrag inzake de Koop van roerende Zaken (1980) is uitgesloten.
16.6. De rechtbank te Almelo is exclusief bevoegd te oordelen over alle geschillen, die mochten
ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn.
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