
   

   

Algemene voorwaarden controlecontract zonnepanelen-systeem. 
 
 
Artikel 1. Definitie en totstandkoming van de overeenkomst 
1. Onder een controlecontract wordt verstaan de overeenkomst die Solar Expert 

Jansen  B.V. verplicht tot het verrichten van 1 controle per 2 jaar van de door 
haar of door Technisch Expert Jansen b.v. geleverde en gemonteerde 
zonnepanelen-systeem, hierna te noemen: de overeenkomst. 

2. De overeenkomst komt tot stand en gaat in zodra het door Solar Expert Jansen 
B.V. verzonden contractformulier door de opdrachtgever voor akkoord getekend 
en geretourneerd en door Solar Expert Jansen B.V. is ontvangen, dan wel indien 
Solar Expert Jansen B.V. vooruitlopend daarop met de uitvoering of 
voorbereiding daarvan is aangevangen. 

 
Artikel 2. Garantie 
1. Solar Expert Jansen B.V. garandeert de deugdelijkheid van de in het kader van 

deze overeenkomst door haar geleverde producten, verwerkte materialen en 
toegepaste techniek en constructies. 

2. Voor wat betreft de levering en toepassing van producten en gebruik en 
verwerking van materialen, die Solar Expert Jansen B.V. betrekt van derden, 
draagt Solar Expert Jansen B.V. slechts de rechten uit hoofde van de 
garantiebepalingen van die derden zonder enige verplichting harerzijds. 

3. Deze garantie geldt niet indien: 
a) gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Solar 

Expert Jansen B.V. aan de door haar geleverde producten, verwerkte 
materialen en toegepaste techniek en constructies voorzieningen zijn 
getroffen of veranderingen zijn aangebracht. 

b) Een beroep op garantie wordt gedaan met betrekking tot gebreken die niet 
binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt 
hadden kunnen worden schriftelijk aan Solar Expert Jansen B.V. zijn 
gemeld. 

 
Artikel 3. Klachten 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 worden klachten met betrekking tot ge 

breken betreffende enigerlei uitgevoerde werkzaamheden, verstrekte adviezen 
of geleverde producten en materialen slechts in behandeling worden genomen 
indien een klacht binnen bekwame tijd na het moment van ontdekking, of het 
moment waarop het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, 
schriftelijk is gemeld bij  Solar Expert Jansen B.V. 

2. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet zonder meer op. 
 
Artikel 4. Duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. 
2. Na ommekomst van de termijn van lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst 

voortgezet voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. 
3. Solar Expert Jansen B.V. behoudt zich het recht om het contract terstond te 

beëindigen wanneer er een betalingsachterstand is.  
4. Opzegging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan de verplichting tot 

betaling van een reeds uitgevoerde controle en/of enigerlei uitgevoerde 
werkzaamheden, verstrekte adviezen of geleverde producten en materialen. 

 



   

   

Artikel 5. Storingen 
Het verhelpen van storingen of het uitvoeren van reparaties of werkzaamheden 
anders dan overeengekomen of in geval van garantie zijn uitdrukkelijk niet 
inbegrepen en worden uitsluitend uitgevoerd indien daartoe opdracht wordt verstrekt 
onder alsdan nader overeen te komen condities.  
 
Artikel 6. Verplichtingen van Solar Expert Jansen B.V. 
1. Solar Expert Jansen B.V. informeert de opdrachtgever tijdig, over dag en tijdstip 

waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 
2. Zonder nader overleg zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd op 

werkdagen vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-16.30 uur. 
3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Solar Expert Jansen 

B.V. meer dan eenmaal niet door de opdrachtgever in staat is gesteld de 
overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 

4. Bij het “niet thuis bevinden” zonder bericht van verhindering laat Solar Expert 
Jansen B.V. een bericht achter waarin op de consequenties van het in de 
voorgaande zin bepaalde wordt gewezen. 

5. Bij het “ niet thuis bevinden” zonder bericht van verhindering is de opdrachtgever 
voorrijkosten verschuldigd. 

6. Bericht van verhindering dient uiterlijk 24 uur voor de dag en tijdstip genoemd in 
6.1 te geschieden. 

 
Artikel 7. Verplichtingen van opdrachtgever 
1. Indien de installatie niet of niet meer voldoet aan de toepassing zijnde 

voorschriften, voorziet de opdrachtgever - voor zover niet anders is 
overeengekomen – in herstel van het gebrek. 

2. De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van elektriciteit. De kosten 
hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

3. De opdrachtgever zal Solar Expert Jansen B.V. informeren wanneer er 
werkzaamheden aan de installatie zijn uitgevoerd door anderen dan Solar 
Expert Jansen B.V. 

4. De opdrachtgever zal Solar Expert Jansen B.V. tijdig informeren over 
wijzigingen van zijn adres en/of naam. 

5. De opdrachtgever zal het abonnementsbedrag binnen 2 weken na de 
dagtekening van de factuur overmaken op de bankrekening van Solar Expert 
Jansen B.V. 

 
Artikel 8. Indexering 
Na verlenging van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2 is 
Solar Expert Jansen B.V. gerechtigd jaarlijks per 1 juli haar tarieven aan te passen 
op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2006=100, 
van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar. 
 
Artikel 9. BTW-tarief 
Solar Expert Jansen B.V. behoudt zich het recht om de kosten van het abonnement 
aan te passen indien het wettelijk geldende BTW-tarief veranderd wordt. 
 
 


