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Artikel 1. Definities en begripsbepaling 

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende met een 

hoofdletter geschreven en vetgedrukte woorden de daarachter vermelde betekenis: 

“Aanbieding” betekent de aanbieding van Turbine Zon B.V. voor de levering en installatie van de 

Zonnestroominstallatie zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging; 

“Aanvullende Werkzaamheden” betekent alle extra werkzaamheden die niet standaard deel 

uitmaken van de levering en installatie, zoals opgenomen in artikel 9.4. Voor zover deze tussen Partijen 

worden overeengekomen, zullen deze expliciet opgenomen in de Opdrachtbevestiging; 

“Aansluitwerkzaamheden” betekent de aansluitwerkzaamheden die nodig zijn om de 

Zonnestroominstallatie aan te sluiten op de Netaansluiting; 

“Artikel” betekent een artikel in deze Algemene Voorwaarden; 

“Bijlage” betekent een bijlage bij de Overeenkomst; 

“Elektriciteit” betekent duurzame elektriciteit in de zin van artikel 1 lid 1 sub u. van de Elektriciteitswet 

1998. In nauwere betekenis: alle door de Zonnestroominstallatie opgewekte en via de Netaansluiting 

aan het Net teruggeleverde Elektriciteit, dan wel de via het Net geleverde en op de Netaansluiting 

verbruikte Elektriciteit. 

“Grondeigenaar” betekent de eigenaar van de onroerende zaak op de Locatie, die met Opdrachtgever 

een huur- of gebruiksovereenkomst heeft gesloten voor het gebruik van de Locatie. 

“Locatie” betekent de geografische locatie zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging; 

“Financier” betekent de bank, kredietinstelling of andere onderneming die zorgdraagt voor de 

(vreemd vermogen) financiering van de Zonnestroominstallatie; 

“Garanties” betekent de productgaranties op de Zonnepanelen, het Montagemateriaal, de 

Omvormers, het Monitoringsysteem en overige materialen, zoals nader beschreven in (de bijlage bij) 

de Opdrachtbevestiging; 

“Good Industry Practice” betekent de uitoefening van een mate van bekwaamheid, zorgvuldigheid en 

toewijding die redelijkerwijs kan worden verwacht van een bedrijf dat zich bezighouden met de 

uitvoering van de diensten van hetzelfde type als de professionele diensten van Turbinezon van 

werken van een vergelijkbare grootte, type en complexiteit als de Zonnestroominstallatie en 

Werkzaamheden en op een soortgelijke locatie als de Locatie; 

“Montagemateriaal” betekent alle benodigdheden voor plaatsing of bevestiging van Zonnepanelen. 

“Net” betekent het net in de zin van artikel 1 lid 1 sub i. van de Elektriciteitswet 1998. 

“Netaansluiting” betekent de (in de meeste gevallen reeds bestaande) aansluiting zoals gedefinieerd 

in de Elektriciteitswet 1998 artikel 1 lid 1 sub b., op naam van Opdrachtgever met de EANcode(s) zoals 

vermeld in de Opdrachtbevestiging; 

“Opdracht” betekent de door Opdrachtgever aan Turbinezon verstrekte opdracht aan Turbinezon voor 

het leveren en installeren van de Zonnestroominstallatie en Aanvullende Werkzaamheden; 

“Oplevering” betekent het moment c.q. de situatie dat de Turbinezon het geheel van alle 

werkzaamheden voor de plaatsing van de Zonnestroominstallatie op de Locatie als klaar bestempelt, 

zoals bedoeld en nader uitgewerkt in Artikel 13; 
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“Overdracht” betekent de juridische eigendomsoverdracht van de Zonnestroominstallatie aan 

Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in Artikel 14; 

“Overeenkomst” betekent de overeenkomst voor levering en plaatsing van de Zonnestroominstallatie 

tussen Turbine Zon B.V. en Opdrachtgever (inclusief alle Bijlagen) waarop deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn, zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging; 

“Partijen” betekent Turbine Zon B.V. en Opdrachtgever en “Partij” ieder van hen afzonderlijk; 

“Perceel” betekent de onroerende zaak op de Locatie, in eigendom bij de Grondeigenaar; 

“Scope 12” betekent de inspectiemethode (kwaliteitsstandaard) voor het beoordelen van 

zonnestroominstallaties, die de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart 

brengt en die als scope 12 is toegevoegd aan de Deelregeling Elektrisch Materieel van de SCIOS 

Certificatieregeling https://www.scios.nl/welcome/scope-12; 

“Verzekeringen” heeft de betekenis die daaraan is gegeven in Artikel 16; 

“Zonnestroominstallatie” betekent het geheel van Zonnepanelen, Montagemateriaal,  Omvormers en 

overige materialen zoals beschreven in de Opdrachtbevestiging, die tezamen een werkende installatie 

vormen, waarbij met behulp van één of meerdere Zonnepanelen zonne-energie wordt omgezet in 

elektriciteit.  

“Zonnepanelen” betekent een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een 

groot aantal fotovoltaïsche cellen op een rechthoekig beschot gemonteerd. Ook PV-paneel genoemd. 

1.2 De definities gelden zowel voor de enkelvoud- als de meervoudsvorm. 

1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt, tenzij uit de context anders blijkt, met een verwijzing 

naar (i) het enkelvoud ook een verwijzing naar het meervoud bedoeld en vice versa en (ii) een 

verwijzing naar “hij of zijn” ook een verwijzing naar “zij of haar” bedoeld en vice versa. 

1.4 Verwijzingen naar artikelen, leden van artikelen en bijlagen zijn verwijzingen naar artikelen, 

leden van artikelen in en bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders vermeld. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeengekomen zijn, zijn deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing op alle a) offertes, voorstellen, aanbiedingen, prijsopgaves 

(hierna gezamenlijk aangeduid als “Aanbiedingen”) van Turbinezon, (b) alle acceptaties, 

erkenningen of bevestigingen door Turbinezon (hierna gezamenlijk aangeduid als 

“Bevestigingen”) van enige order of bestelling van de Opdrachtgever, (c) enige Overeenkomst 

voorvloeiend uit een Aanbieding of Bevestiging en (d) enige overeenkomst waarin deze 

Voorwaarden worden geïncorporeerd door verwijzing naar de type overeenkomsten genoemd 

onder (c) en (d), hierna gezamenlijk aangeduid als “Overeenkomst”. 

2.2. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder Turbinezon verstaan zowel 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turbine Zon B.V. statutair gevestigd 

te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 

84428880, als alle tot haar groep behorende ondernemingen als bedoeld in art. 2:24b 

Burgerlijk Wetboek. 

https://www.scios.nl/welcome/scope-12
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2.3. De (algemene) voorwaarden en bepalingen van Opdrachtgever worden door Turbinezon 

uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Turbinezon alleen indien en voor zover zij zich 

daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Voor zover enige bepaling uit de 

algemene voorwaarden van Opdrachtgever toepasselijk is, blijven deze Algemene 

Voorwaarden, voor zover daarmee niet strijdig, voor het overige van kracht. 

2.4. Tussen partijen in overleg aangebrachte wijzigingen van, aanvullingen op of afwijkingen van 

enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in het kader van een Overeenkomst zijn 

slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend 

en hebben voorts slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover strijdigheden voorkomen tussen 

de door Turbinezon en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de Algemene 

Voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in de tussen Turbinezon en Opdrachtgever gesloten 

overeenkomst(en). 

2.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht 

komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het 

overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel 

vernietigde bepalingen Turbinezon in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal 

vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen 

zoveel mogelijk nabij komen. 

2.6. In alle gevallen waarin deze Voorwaarden de term “schriftelijk” staat vermeld worden 

daaronder mede begrepen alle berichten die per email, fax of (andere) elektronische weg, op 

analoge of digitale wijze, zijn verzonden en Turbinezon of Opdrachtgever hebben bereikt. 

 

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen, mondelinge toezeggingen, opdrachten en andere uitingen van welke aard 

dan ook van medewerkers en vertegenwoordigers van Turbinezon zijn vrijblijvend en 

herroepbaar, ook indien daarin een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. 

3.2 Turbinezon is slechts  aan de opdracht van de Opdrachtgever (de “Opdracht”), nadat 

Turbinezon de aanvaarding van de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd of indien Turbinezon 

is begonnen met de uitvoering van de Opdracht. 

3.3 Wijzigingen in Aanbiedingen of Overeenkomsten worden pas van kracht nadat deze schriftelijk 

door Turbinezon zijn bevestigd of aanvaard. 

3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever 

opgegeven eisen, specificaties en gegevens, op basis waarvan Turbinezon een voorstel 

baseert. 

 

Artikel 4 Onderwerp van deze Overeenkomst 

4.1  Opdrachtgever verleent aan Turbinezon opdracht tot het leveren van een 

Zonnestroominstallatie, inclusief plaatsing en installatie, welke opdracht door Turbinezon is 

aanvaard zoals blijkt uit de Opdrachtbevestiging. 
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4.2. Turbinezon zal de Zonnestroominstallatie gebruiksklaar (doen) plaatsen en installeren op de 

Locatie ten behoeve van Opdrachtgever en Opdrachtgever aanvaardt de plaatsing en 

installatie van de Zonnestroominstallatie op de Locatie, een en ander overeenkomstig het 

bepaalde in de Opdrachtbevestiging. 

4.3 Turbinezon zal bij de installatie van de Zonnestroominstallatie de grootst mogelijke zorg 

betrachten voor het vakkundig installeren van de Zonnestroominstallatie. 

4.4.  De in de Opdrachtbevestiging vermelde Bijlagen maken integraal deel uit van de 

Overeenkomst en zijn dus gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst van 

toepassing. Voor zover het bepaalde in de Opdrachtbevestiging en (een of meer) Bijlagen met 

elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtovereenkomst. 

 

Artikel 5. Ontbinding 

5.1 Ingeval de Opdrachtgever een uit de Overeenkomst met Turbinezon voortvloeiende 

verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of ingeval de Opdrachtgever  failliet 

wordt verklaard, faillissement aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend, of haar 

activiteiten worden gestaakt of opgeheven, of ingeval de Opdrachtgever overlijdt of onder 

bewind of onder curatele wordt gesteld, of indien haar goederen (gedeeltelijk) in beslag 

worden genomen, is Turbinezon gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en 

zonder dat zij aansprakelijk voor schadevergoeding is, onverminderd de eventuele overige 

rechten van Turbinezon. 

 

Artikel 6. Eigenschappen en plaatsing van de Zonnestroominstallatie 

6.1 De Zonnestroominstallatie en de componenten van de Zonnestroominstallatie zijn door 

Turbinezon met de grootst mogelijke zorg ontworpen en geselecteerd. 

6.2 Turbinezon zal de Zonnestroominstallatie installeren volgens de specificaties en normen zoals 

opgenomen in de Bijlagen bij de Opdrachtbevestiging, tenzij het voor Turbinezon en/of de 

door haar ingeschakelde personen onveilig is om de installatiewerkzaamheden uit te voeren 

(bijvoorbeeld in het geval van zware regenval of bevriezing). 

6.3 Opdrachtgever zorgt tijdig voor verstrekking aan Turbinezon van alle informatie over de 

Locatie, het Transformatorstation, de Netaansluiting en het Perceel om Turbinezon in staat te 

stellen de Zonnestroominstallatie overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst te 

(doen) plaatsen. 

6.4 Tenzij anders overeengekomen, zullen de Aansluitwerkzaamheden in opdracht van Turbinezon 

worden uitgevoerd door een bevoegd installatiebedrijf dat daarbij de Scope 12 methode in 

acht zal nemen.  

 

Artikel 7. Financiële afspraken, prijs en betaling 

7.1 Turbinezon verricht de levering en installatie van de Zonnestroominstallatie en de Aanvullende 

Werkzaamheden tegen de prijs en/of tarieven zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging. 
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7.2 Facturatie en betaling vindt eveneens plaats overeenkomstig het betalingsschema dat is 

opgenomen in de Opdrachtbevestiging. 

7.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van 

overheidswege zijn of worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief 

omzetbelasting (BTW) en inclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zijn 

of worden opgelegd, door Turbinezon in rekening worden gebracht. Alle prijzen en tarieven 

zijn aangegeven in euro’s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen. 

7.4 De verschuldigde bedragen als genoemd in artikel 4.1.1, kunnen worden verhoogd met andere 

kosten zoals reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotel- en verblijfskosten en eventuele 

andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten. Ook reistijd wordt in rekening 

gebracht. 

7.5 Facturen worden per post of digitaal (in pdf-formaat) naar Opdrachtgever verstuurd. Facturen 

dienen door Opdrachtgever te worden betaald volgens de op de factuur vermelde 

betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling en/of datum van betaling zal 

Opdrachtgever de verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum 

betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling, 

behoudens uitzonderingen welke hem krachtens dwingend recht toekomen. 

7.6 Indien Opdrachtgever nalaat de verschuldigde bedragen tijdig te betalen, is Opdrachtgever in 

verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is dan 

Turbinezon kosten verschuldigd, zowel in als buiten rechte, waaronder begrepen alle kosten 

berekend door externe deskundigen, met betrekking tot de invordering van al datgene wat 

Opdrachtgever aan Turbinezon verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 

15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 600,-. In ieder geval zal over het 

door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim 

is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening gebracht 

worden. 

7.7 Turbinezon heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, 

totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van 

Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen. 

7.8 Bovenstaande bepalingen laten overige rechten die Turbinezon toekomen op grond van een 

tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever, onverlet. 

 

Artikel 8.  Prijswijzigingen 

8.1 Turbinezon is gerechtigd alle prijzen en tarieven die van toepassing zijn op de Aanvullende 

Werkzaamheden aan te passen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer 

Dienstenprijzen commerciële dienstverlening en transport (711213 Ingenieurs: 

energieprojecten), zoals gepubliceerd door het CBS. Prijs- en tariefswijzigingen vinden eens 

per jaar plaats in de maand januari. 
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Artikel 9. Meerwerk; nacalculatie; uitsluitingen 

9.1 Indien Turbinezon op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever 

werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de 

overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze 

werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en indien 

deze er niet zijn, hanteert men de standaard tarieven van Turbinezon. 

9.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4.3.1 

van de Algemene Voorwaarden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van 

de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en 

Turbinezon kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de tussen 

Turbinezon en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (de vraag naar) meerwerk 

voordoet, is voor Opdrachtgever nooit een grond voor opzeggen, opschorting, of ontbinding 

van de betreffende overeenkomst, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald. 

9.3 Alle door Turbinezon afgegeven inschattingen, voorcalculaties en begrotingen hebben slechts 

een indicatief karakter. Hieraan kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of 

verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Turbinezon kenbaar gemaakt 

beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeen- gekomen (vaste) prijs voor 

de door Turbinezon te verrichten werkzaamheden en/of prestaties. Alleen indien dit 

schriftelijk is overeengekomen, zal Turbinezon Opdrachtgever informeren wanneer 

overschrijding van een inschatting, voorcalculatie of begroting dreigt. 

9.4 Tenzij expliciet anders is overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, maken de volgende 

werkzaamheden geen onderdeel uit van de Opdracht:  

1. Het aanvragen van subsidie, zoals in het kader van de subsidieregeling Stimulering 

Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 

2. Het voorbereiden en indienen van de aanvraag van een (omgevings)vergunning via de 

uitgebreide vergunningsprocedure.  

3. Het afsluiten van (een) verzekering(en) voor de Zonnestroominstallatie  

4. Beveiliging van de Zonnestroominstallatie en de Locatie.  

5. Het uitvoeren van grondwerkzaamheden. Toelichting: de Zonnestroominstallatie kan in 

principe worden geplaatst zonder graaf- en/of schepwerkzaamheden. Indien 

Opdrachtgever de kabels ingegraven of het land geëgaliseerd wil hebben, dan valt dit 

onder meerwerk. 

6. Het inhuren van machines. Toelichting: indien voor de plaatsing bijvoorbeeld een hijskraan 

moet worden gehuurd, dan vallen deze kosten buiten de scope van de aanbieding. 

Voorafgaand aan plaatsing zal Turbinezon inventariseren of er machines moeten worden 

gehuurd. 

7. Het verzorgen van een internetverbinding (wifi). Toelichting: om de datalogger van de 

omvormers (die de productie van de Zonnestroominstallatie meet) op afstand te kunnen 

uitlezen, is er een internetverbinding nodig. Het regelen van deze internetverbinding (het 

plaatsen van een dongel of router plus data-abonnement) en de daaraan verbonden 

kosten zitten niet standaard in de aanbieding. Als de Opdrachtgever een dataverbinding 

wil, dan kan Turbinezon daarin wel voorzien, maar dat valt dan onder meerwerk. 

8. Het aanvragen en installatie van een bruto productiemeter. Toelichting: indien 

Opdrachtgever op de Locatie een windturbine exploiteert die eigen Garanties van 

Oorsprong (GvO’s) genereert en/of SDE heeft, dan eist CertiQ (de garantiebeheersinstantie 
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voor GvO’s) dat de productie van de Zonnestroominstallatie apart wordt gemeten via een 

bruto productiemeter. De daarmee gemoeide kosten vallen buiten de scope van de 

aanbieding. Als Opdrachtgever ondersteuning bij de aanvraag en installatie van een Bruto 

productiemeter wil, dan kan Turbinezon daarin wel voorzien, maar dat valt dan onder 

meerwerk.  

9. Eindkeuring. Toelichting: de Zonnestroominstallatie wordt geleverd en geïnstalleerd 

conform de Scope12-norm, maar wordt daar niet op gecertificeerd. Indien Opdrachtgever 

een eindkeuring wenst, dan kan Turbinezon daarin voorzien, maar de kosten daarvoor zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever.  

10. Onderhoudscontract. Toelichting: Onderhoud en monitoring van de 

Zonnestroominstallatie valt buiten de scope van de aanbieding. De Opdrachtgever kan zelf 

besluiten of hij monitoring danwel onderhoud uitbesteedt o zelf doet.  

 

Artikel 10. Aanvullende verplichtingen Opdrachtgever 

10.1 Opdrachtgever zal - indien Opdrachtgever niet tevens Grondeigenaar is in overleg en 

afstemming met de Grondeigenaar - alle benodigde gegevens en informatie verstrekken om 

ervoor te zorgen dat Turbinezon in staat is om haar activiteiten in het kader van de 

Overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan haar verplichtingen. 

10.2 Opdrachtgever zal - en indien Opdrachtgever niet tevens Grondeigenaar is in overleg en 

afstemming met de Grondeigenaar - ervoor zorgen dat Turbinezon een niet-exclusief recht van 

toegang tot de Locatie en het Perceel wordt verleend tijdens normale werkuren voor het 

uitvoeren van de werken en eventueel herstel van defecten. (Indien Opdrachtgever niet tevens 

Grondeigenaar is) zal de Grondeigenaar daarbij dusdanige toegang tot de Locatie en het 

Perceel verlenen als redelijkerwijs kan worden verlangd door Turbinezon voor de uitvoering 

van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. De datum en tijd van Turbinezon op de Locatie 

of het Perceel zal nader door Partijen telkens worden vastgesteld. Turbinezon kan, onder 

voorbehoud van toestemming van Opdrachtgever (welke toestemming door Opdrachtgever 

niet op onredelijke gronden zal worden onthouden), het verrichten van werkzaamheden op 

de Locatie of op een andere moment laten plaatsvinden als daarvoor gegronde redenen zijn. 

10.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor - indien Opdrachtgever niet tevens Grondeigenaar is in overleg 

en afstemming met Grondeigenaar - dat tijdens de werkzaamheden door of namens 

Turbinezon, voor gebruik door Turbinezon of haar onderaannemers, elektriciteit, 

telecommunicatie en water om niet ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de 

Zonnestroominstallatie. 

10.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om voor eigen rekening en risico een Netaansluiting 

met voldoende capaciteit aan te vragen en een daarbij horende aansluit- en 

transportovereenkomst te sluiten met de regionale netbeheerder. Door middel van die 

overeenkomst dient onder meer zeker gesteld te worden dat de door de 

Zonnestroominstallatie geproduceerde Elektriciteit van en naar de Netaansluiting wordt 

getransporteerd. 

10.5 Opdrachtgever is - en indien Opdrachtgever niet tevens Grondeigenaar is in overleg en 

afstemming met de Grondeigenaar - verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende 

internetcapaciteit en -aansluitmogelijkheden om de elektriciteitsproductie van de 

Zonnestroominstallatie (op afstand) te kunnen aflezen. 
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Artikel 11. Aanvullende verplichtingen Turbinezon 

11.1 Turbinezon garandeert dat: 

(i) de levering en installatie van de Zonnestroominstallatie en de Aanvullende 

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in 

de Opdrachtbevestiging en eventueel benodigde vergunningen; 

(iii) de Zonnestroominstallatie slechts materialen en goederen bevat, welke van goede 

kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 

11.2 Turbinezon staat in voor volledige nakoming van op de plaatsing van Zonnestroominstallatie 

toepasselijke voorschriften op het gebied van bouw, installatie, veiligheid en brandwering. 

11.3 Het aanleggen van de Zonnestroominstallatie en de Aanvullende Werkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd op een goede en vakkundige wijze, in overeenstemming met “Good 

Industry Practice”. Turbinezon zal Opdrachtgever voorzien van regelmatige updates over de 

voortgang van de werkzaamheden. 

11.4 Design van de Zonnestroominstallatie  

(a) Turbinezon aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp van de 

Zonnestroominstallatie zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging. 

(b) De Zonnestroominstallatie zal worden ontworpen met alle zorg van een goed 

gekwalificeerde ontwerper met de vereiste kwalificaties voor een dergelijk ontwerp, 

met ruime ervaring in het uitvoeren van ontwerpen van PV-systemen van een 

vergelijkbare omvang, aard, tijdschema en complexiteit en op vergelijkbare of soort 

gelijke sites. 

11.5 Turbinezon is – en indien Opdrachtgever niet tevens Grondeigenaar is, in overleg en 

afstemming met de Grondeigenaar - verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van 

eventuele benodigde omgevingsvergunningen 'bouwen’ en 'strijdig gebruik’ via een reguliere 

vergunningsprocedure voor het kunnen plaatsen en exploiteren van de Zonnestroominstallatie 

op de Locatie. Indien nodig en in overleg met Opdrachtgever zal Turbinezon de voorwaarden 

en voorschriften van de afgegeven vergunningen bespreken en toelichten, met het oog op het 

in acht nemen en naleven van deze voorwaarden en voorschriften.  

11.6 Voorafgaand aan de oplevering van de Zonnestroominstallatie aan Opdrachtgever zal 

Turbinezon alle overtollige materialen en afval verwijderen van de Locatie. Turbinezon is te 

allen tijde gehouden de Locatie, het Perceel en de Zonnestroominstallatie schoon en in een 

veilige en vakkundig staat achter te laten bij afronding van de dagelijkse werkzaamheden, een 

en ander naar redelijke tevredenheid van de Opdrachtgever en Grondeigenaar (indien 

Turbinezon niet tevens Grondeigenaar is). 

11.7 Turbinezon zal een of meer bevoegde vertegenwoordigers, waarvan de naam of namen zullen 

worden gemeld aan de Opdrachtgever, toezicht laten houden op de uitvoering van de werken 

op de Locatie. De vertegenwoordigers van Turbinezon zullen de benodigde kwalificaties, 

vaardigheden en ervaring bezitten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering 

van een dergelijke rol. 
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11.8 Turbinezon is verantwoordelijk voor: 

(a) de verpakking, ontvangst en het laden, lossen op het terrein van alle onderdelen van 

de Zonnestroominstallatie; 

(b) het verstrekken van materialen, machines en arbeid die nodig is voor de installatie van 

de Zonnestroominstallatie; en 

(c) het uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn in verband met de installatie van 

Zonnestroominstallatie voor het bereiken van het succesvol afronden van de 

Oplevering. 

Artikel 12. Gezondheid en veiligheid 

12.1 Turbinezon is verantwoordelijk voor de geschiktheid, stabiliteit en veiligheid van de 

Zonnestroominstallatie en de Aanvullende Werkzaamheden op de Locatie, met speciale 

aandacht voor de werkzaamheden met een installatie en verbindingen waarop elektrische 

spanning staat. 

12.2 Turbinezon zal voldoen aan de wettelijke arbo-, veiligheids- en milieuwetgeving en zal voldoen 

aan de veiligheidsvoorschriften van de Opdrachtgever - en indien Opdrachtgever niet tevens 

Grondeigenaar is die van Grondeigenaar - die van toepassing zijn op de Locatie. Opdrachtgever 

heeft het recht Turbinezon te verzoeken het werk stil te leggen indien onveilig gewerkt wordt. 

12.3 Turbinezon zal voor aanvang van de werkzaamheden een risico- en veiligheidsanalyse maken 

overeenkomstig de geldende wetten en regels. 

12.4 Turbinezon zal Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van ongevallen op de 

Locatie of schade aan de Zonnestroominstallatie, het Perceel, de Turbine en/of het 

Trasnformatorstation. 

12.5 Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan 

de aanwezigheid niet is vermeld en waarvan redelijkerwijs verondersteld kan worden dat deze 

schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu zal Turbinezon 

Opdrachtgever onmiddellijk informeren en neemt terstond, zo mogelijk in overleg, de door de 

omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. 

 

Artikel 13. Oplevering 

13.1 Oplevering vindt plaats als vaststaat dat Turbinezon alle werkzaamheden heeft verricht die 

nodig zijn voor het plaatsen en daaropvolgend in bedrijfstellen van de Zonnestroominstallatie 

en als Turbinezon Opdrachtgever heeft bericht dat de Zonnestroominstallatie via de 

Netaansluiting is aangesloten op het Net, tenzij anders is overeengekomen. 

 

Artikel 14. Risico-overgang, overdracht eigendom en eigendomsvoorbehoud 

14.1 Opdrachtgever draagt direct na aflevering het volledige risico voor alle directe en indirecte 

schade, die aan of door (de geleverde onderdelen van) de Zonnestroominstallatie mocht(en) 

ontstaan, behoudens voor zover de schade aan grove schuld van Turbinezon is te wijten. 

Opdrachtgever neemt in dat kader passende maatregelen op het gebied van beveiliging en 

bewaking van de Locatie en het Perceel. 



 
 

11 
 

14.2 Onverminderd het in het vorige lid van dit artikel bepaalde blijft de door Turbinezon geleverde 

Zonnestroominstallatie eigendom van Turbinezon en gaat de eigendom eerst op de 

Opdrachtgever over op het moment dat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn 

betalingsverplichtingen jegens Turbinezon uit hoofde van de Overeenkomst (m.n. de 

betalingen zoals bedoeld in artikel 7), vorderingen terzake van het tekortschieten in de 

nakoming van deze Overeenkomst daaronder begrepen. 

14.3 Turbinezon levert elk onderdeel van de Zonnestroominstallatie, inclusief de daaraan 

verbonden Garanties, aan Opdrachtgever en Opdrachtgever accepteert en neemt het risico 

van elk onderdeel van de Zonnestroominstallatie over vanaf aflevering van elk onderdeel, 

tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. Daar waar nodig kan en mag 

zowel de Turbinezon als de Opdrachtgever van de overdracht van de garanties (en eventuele 

daaruit voortvloeiende vorderingen) mededeling doen aan de betreffende partijen die de 

garanties hebben afgegeven. 

 

Artikel 15. Garanties 

15.1 Turbinezon garandeert een goed en deugdelijk presteren van de Zonnestroominstallatie 

overeenkomstig het bepaalde in de Opdrachtbevestiging. Turbinezon geeft geen andere 

garanties af met betrekking tot de Zonnestroominstallatie dan in de Overeenkomst 

opgenomen.  

15.2 Opdrachtgever stelt Turbinezon onverwijld in kennis van mogelijke schade of gebreken aan de 

Zonnestroominstallatie. 

 

Artikel 16. Aansprakelijkheden 

16.1 Indien de Turbinezon tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit 

deze Overeenkomst, zal Opdrachtgever hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van 

de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de Turbinezon 

onmiddellijk in verzuim is. 

16.2. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan Turbinezon een redelijke termijn 

zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter 

van een fatale termijn. 

16.3.  Indien Turbinezon toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn  verplichting(en) is 

Turbinezon tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor vergoeding van alle door 

Opdrachtgever geleden c.q. te lijden schade, waarbij alle (buiten)gerechtelijke kosten van 

Opdrachtgever als gevolg van niet- nakoming door Turbinezon ten laste van Turbinezon 

komen. 

16.4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg kan zijn van 

het gedrag van personeel van Turbinezon, onderaannemers of andere door Turbinezon 

ingeschakelde derden op de Locatie en/of het Perceel (en Turbinezon vrijwaart Opdrachtgever 

hiervoor zoals hierna bepaald in art. 17). 

 

 



 
 

12 
 

Artikel 17. Vrijwaring en verzekeringen 

17.1 Turbinezon vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade 

die is ontstaan ten gevolge van de uitvoering van deze Overeenkomst, voor zover deze schade 

het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 16.1. 

17.2. Turbinezon vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade 

voor zover de schade het gevolg is van het handelen of nalaten van de betrokken werknemer 

van Turbinezon tijdens of in verband met het verrichten van de arbeid in het kader van deze 

Overeenkomst, dan wel van het handelen of nalaten van onderaannemers of andere door 

Turbinezon in het kader van deze Overeenkomst ingeschakelde derden. 

17.3. Turbinezon vrijwaart Opdrachtgever tevens voor aanspraken van of namens de betrokken 

werknemer op grond van aansprakelijkheid van schade die de betrokken werknemer in de 

uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (artikel 7:658 BW). 

17.4. Turbinezon draagt er zorg voor dat zij beschikt over een adequate 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die voldoende dekking biedt tegen de risico’s 

samenhangend met zijn werkzaamheden volgens gangbare normen.  

17.5 Op verzoek van Opdrachtgever zal Turbinezon schriftelijk bewijs leveren van het bestaan van 

de Verzekeringen en dat alle premies zijn voldaan. 

 

Artikel 18. Overmacht 

18.1 Als overmacht aan de zijde van Turbinezon worden uitsluitend beschouwd alle 

omstandigheden, die een normale uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, mits deze 

omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Turbinezon liggen en noch krachtens 

overeenkomst, wet of gewoonte voor rekening en risico van Turbinezon komen, inclusief maar 

daartoe niet beperkt oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, 

bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen en 

transportbelemmeringen,. 

18.2 Opdrachtgever is ingeval van overmacht van Turbinezon niet gerechtigd tot ontbinding van de 

Overeenkomst, tenzij de overmacht toestand twee aaneensluitende maanden heeft geduurd. 

18.3 Indien Turbinezon bij het intreden van haar overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 

reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte in rekening te brengen. 

 

Artikel 19. Geheimhouding 

19.1 Partijen verbinden zich nimmer vertrouwelijke informatie betreffende deze Overeenkomst of 

een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst, of betreffende de 

zaken van een der andere Partijen bekend te maken of te gebruiken als gevolg waarvan schade 

voor de andere Partij zou kunnen ontstaan, behoudens: 

a. voor zover vereist door toepasselijk recht, regelgeving en/of richtlijn of regels van een 

effectenbeurs of door enige autoriteit, maar in dat geval slechts na raadpleging van de 

andere Partij met betrekking tot het tijdstip en de inhoud van de bekendmaking; 
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b. op grond van enig gerechtelijk bevel daartoe; 

c. aan haar professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor 

zover noodzakelijk voor enig wettig doel door toepasselijk recht, regelgeving en/of 

richtlijn; en 

d. voor zover die informatie op of na de datum van deze Overeenkomst openbaar is 

geworden anders dan door onrechtmatige openbaarmaking waarvan de betrokken 

Partij op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten 

dat deze onrechtmatig was. 

19.2    Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan: 

informatie, (technische) kennis, know-how en/of inzichten, ongeacht de vorm en inhoud 

daarvan, over de constructie van de Emoves Solar en wijze waarop de Aansluitwerkzaamheden 

worden uitgevoerd.  

 

Artikel 20. Slotbepalingen 

20.1 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de 

Overeenkomst is uitgesloten. 

20.2 Turbinezon is te allen tijde bevoegd wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene 

Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden zullen 

verder van toepassing zijn, tenzij tegen één of meer wijzigingen en/of aanvullingen, binnen 30 

dagen na ontvangst door Opdrachtgever van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene 

Voorwaarden, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.   

20.3 Indien een bepaling in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel 

onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen uit 

deze Overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling vervangen 

door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking en de gevolgen zo veel 

mogelijk dezelfde zijn als die van de te vervangen bepaling. 

20.4 In geval van een verandering van toepasselijke wet- en regelgeving, die direct of indirect van 

wezenlijke invloed is op de inhoud van de Overeenkomst, zullen Partijen met elkaar in overleg 

treden en zich ertoe inspannen een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing te bereiken. 

20.5 Het is een Partij niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van de 

andere Partij. Een verpanding ten gunste van de Financier van de gelden die verschuldigd 

onder deze Overeenkomst of de subrogatie van de verzekeraars in de rechten van de 

verzekerde, wordt niet beschouwd overdracht als bedoeld in de voorgaande zin. 

20.6 In geval van een faillissement van een Partij en andere nader door de Financier te bepalen 

omstandigheden, stemmen Partijen er bij voorbaat mee in dat de Financier gerechtigd zal zijn 

om de rechten en verplichtingen van de desbetreffende Partij onder de Overeenkomst om niet 

over te dragen aan een of meer door de Financier aan te wijzen partijen. Hiertoe zullen Partijen 

en de Financier een separate overeenkomst aangaan (een zogenaamde ’directe 

overeenkomst’, opgesteld op basis van een door Financier voorgesteld model). 
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Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen 

21.1 Op  alle tussen Turbinezon en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (met inbegrip van 

deze Algemene Voorwaarden),is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het 

Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

21.2 In geval van een geschil naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen 

in eerste instantie trachten om in gezamenlijk overleg een redelijke oplossing te vinden voor 

het ontstane geschil en indien Partijen er niet in slagen om tot een dergelijke redelijke 

oplossing te komen zullen zij het geschil ter beslechting voorleggen aan de bevoegde rechter 

bij de Rechtbank Midden-Nederland. 

 


