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Sun Eco BVBA : Algemene verkoopsvoorwaarden 

 
1. Alle facturen zijn bij ontvangst ( op dag van plaatsing ) betaalbaar binnen de 8 dagen via overschrijving op het opgegeven 

rekeningnummer van Sun Eco BVBA, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 

 

2. Bij niet- betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsvergoeding 

verschuldigd zijn ten belopen van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 10% van het 

factuurbedrag met een minimum van 75 euro, als vergoeding van de schade door de laattijdige betaling. 

 

3. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat slechts na volledige betaling van de door de koper verschuldigde bedragen 

over op de koper. Het verschuldigd bedrag is het bedrag vermeld op de factuur met inbegrip van eventuele interesten, 

verhogingen en kosten. 

 

4. Door ondertekening van de offerte / bestelbon door de klant wordt deze als bindend voor de klant beschouwd. Enkel wanneer 

Sun Eco BVBA de bestelbon ondertekend, is deze voor haar verbindend. Wanneer een aangestelde een bestelling opneemt, zal 

deze pas bindend zijn voor Sun Eco BVBA na schriftelijke bevestiging door de persoon die bevoegd is om Sun Eco BVBA te 

verbinden.  

 

5. Bij annulatie van de bestelling wordt er 30% schadevergoeding aangerekend, tenzij de goederen verkocht worden buiten de 

zetel van Sun Eco BVBA heeft de particuliere klant het recht om de koop te annuleren zonder kosten binnen de 7 werkdagen na 

het ondertekenen van de bestelbon. 

 

6. Sun Eco BVBA zorgt voor de levering en inwerkingstelling van de producten. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen 

dienen onmiddellijk op de opleveringsnota te worden vermeld. Bij gebreke van enige bemerking op de opleveringsnota worden 

de goederen geacht in een  nieuwe staat en in goede werking te zijn afgeleverd. Eventuele niet onmiddellijk zichtbare gebreken 

of tekortkomingen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te 

ontdekken door de vermelding ervan op de opleveringsnota. De van toepassing zijnde fabrieksgarantie is deze die door de 

fabrikant wordt toegekend aan de producten met de toepassingsvoorwaarden door de fabrikant vastgesteld. 

 

7. In verband met de vernoemde rendementsgarantie en de opbrengst : Het reële resultaat kan afwijken van dit verwacht 

resultaat door variabele omstandigheden (vb. klimaat, technisch defect, bevuiling panelen, schaduw door omgeving, oriëntatie 

van dak…enz.). Sun Eco BVBA stelt met zorg deze offerte samen, maar kan onder geen enkele vorm aansprakelijk gesteld 

worden voor afwijking op de rendements-en opbrengstverwachting. 

 

8. De leveringstermijnen worden  als aanduiding gegeven  en kunnen niet als een verbintenis van Sun Eco BVBA beschouwd 

worden. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding nog op ontbinding van de overeenkomst.  

 

9. De aansprakelijkheid van Sun Eco BVBA is beperkt tot hetgeen de wetgeving uitdrukkelijk voorziet. Sun Eco BVBA is voor het 

overige niet verantwoordelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiend uit het gebrek van de geleverde zaken. De 

aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de rechtstreekse schade met uitdrukkelijke uitsluiting van elke onrechtstreekse 

schade of aanspraken van derden. De klant is verantwoordelijk voor de draagkracht van het dakvlak waar de PV-installatie op 

gemonteerd wordt. Verificatie van de mogelijkheid om extra ballast op het dak te generen is ten laste van de klant. Eventueel te 

betalen schadevergoeding is beperkt tot de waarde van de geleverde zaken zoals vermeld op de factuur. 

 

10. Indien er met een monitoring portaal gewerkt wordt, dient de klant voor een werkend internet te zorgen op de locatie waar de 

omvormer komt. Sun Eco BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er achteraf problemen zijn met het internet door 

aanpassingen, verandering van internetprovider,…. 
 

11. Ingeval van betwisting is enkel de Nederlandstalige tekst van onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.  

 

12. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en is uitsluitend de rechtbank van Turnhout bevoegd.  


