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Laren, november 2015 

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Icarus Sun B.V. hebben betrekking op de 

levering en installatie van zonnepanelen aan particulieren.   
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1. ALGEMEEN 

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de Offerte van Icarus Sun B.V. 

inzake de levering, montage en installatie van zonnepanelen. 

1.2  Definities: 

a. Icarus: de besloten vennootschap Icarus Sun B.V., gevestigd te (1251 CS) Laren aan de 

Houtweg 29, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 64525805. 

b. Installatie werkzaamheden: de door Icarus of één van haar erkende installateurs uitgevoerde 

werken om het Product te installeren,  aan te sluiten en inwerking te stellen; 

c. Koper: een consument die een overeenkomst met Icarus is aangegaan ter zake de aankoop 

van een Product inclusief Installatie werkzaamheden is aangegaan; 

d. Monitoring: het door Koper zelf via een smartphone inzichtelijk maken van de werking, storing 

en productie van het Product. 

e. Offerte: de aanbieding van Icarus, waarmee door acceptatie van die offerte de 

Overeenkomst tussen Icarus en Koper tot stand komt; 

f. Overeenkomst: de tussen Icarus en Koper tot stand gekomen overeenkomst ter zake de koop 

van het Product en de Installatie werkzaamheden op basis van de Offerte en deze algemene 

voorwaarden; 

g. Product: de hoeveelheid zonnepanelen en materialen inclusief omvormer, montagesysteem 

en documentatie een en ander zoals gespecificeerd in de Offerte; 

1.3  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden 

overeengekomen. 

2.  AANBIEDING EN OVEREENKOMST 

2.1  Alle aanbiedingen van Icarus zijn vrijblijvend. 

2.2  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Koper ondertekende Offerte door 

Icarus is ontvangen. Koper kan de bestelling niet meer annuleren nadat Icarus de getekende 

Offerte heeft ontvangen. Door ondertekening van de Offerte draagt Koper aan Icarus op om op 

basis van de Offerte het Product te leveren en over te gaan tot het verrichten van de Installatie 

werkzaamheden.  

2.3  Icarus behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden 

(productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter 

Product aan Koper te leveren. Koper heeft het recht om dit aanbod te accepteren dan wel te 

weigeren. In geval van afwijzing van het aanbod zal de Overeenkomst tussen Icarus en Koper 

worden ontbonden. 

2.4 Deze overeenkomst ziet op de levering van het Product, de Installatie werkzaamheden en de ter 

beschikking stelling van de Monitoring app door Icarus ten behoeve van Koper.  

3. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN 

3.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de Offerte van Icarus vermelde prijzen vast. De 

betalingsvoorwaarden gelden zoals opgenomen in de Offerte. 

3.2  De prijs voor het Product is inclusief Installatie werkzaamheden en het functionerend opleveren 

van het Product op het door Koper aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens 

kosten die volgens deze algemene voorwaarden niet voor rekening van Icarus komen. 

3.3  Indien en voorzover tijdige betaling van (een deel van) de koopprijs uitblijft, is Koper vanaf het 

moment van het verstrijken van de uiterste betalingstermijn, zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, een boetrente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een deel van een 

maand voor volledige maand telt.  

3.4 Na oplevering van het Product is Koper jegens Icarus niet gerechtigd tot verrekening, 

opschorting of inhouding van bedragen. 
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4. (AF)LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 

4.1  De (af)levering van het Product en de aanvang van de Installatie werkzaamheden van het 

Product geschiedt op het door Koper aan Icarus opgegeven adres binnen een termijn van zes 

weken na ontvangst van de getekende Offerte. Indien ten behoeve van de plaatsing van het 

Product een omgevingsvergunning vereist is, geldt een afwijkende termijn die tussen Koper en 

Icarus nader overeen worden gekomen.  

4.2 De eigendom van het geleverde Product blijft bij Icarus en zal eerst op Koper overgaan op het 

moment dat Koper de volledige verschuldigde koopprijs voor het Product en de Installatie 

werkzaamheden aan Icarus heeft voldaan.   Icarus is gerechtigd het geleverde Product, terug te 

(doen) nemen, indien Koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of Icarus aanleiding heeft aan te 

nemen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Koper verleent Icarus reeds hierbij 

toestemming om in die situatie medewerking te verlenen aan de terugname van het Product. 

4.3 Koper is verplicht het Product waarop enig eigendomsrecht van Icarus rust, naar behoren te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen normale risico's. 

5.  (AF)LEVERING EN INSTALLATIE 

5.1  Het Product wordt door Icarus geleverd en geïnstalleerd op het in de Offerte overeengekomen 

adres. 

5.2  Koper is jegens Icarus verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, 

voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn om het Product te monteren en te 

installeren op de plaats van opstelling. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Koper in ieder 

geval voor eigen rekening en risico dat: 

a. Het personeel van Icarus en/of de installateur, zodra deze op het overeengekomen adres is 

aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten 

gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Icarus dit noodzakelijk acht, buiten de 

normale werkuren, mits dit tijdig aan Koper is medegedeeld; 

b. De toegangswegen naar het overeengekomen adres geschikt zijn voor het benodigde 

transport; 

c. Op het overeengekomen adres ruimte beschikbaar is voor opslag en montage van het 

Product, dus ook voor de eventuele plaatsing van bouwsteigers; 

5.3  Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst. 

5.4  Indien Koper niet of niet tijdig heeft voldaan aan de voorwaarden uit dit artikel 5, is Koper 

gehouden de daaruit voortvloeiende schade en kosten aan Icarus te voldoen. Deze kosten en 

schade worden geacht minimaal € 500,- te bedragen en worden geacht deel uit te maken van 

de koopprijs en de daarop van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden als bedoeld in artikel 3 

van deze algemene voorwaarden.   

6.  GARANTIE 

6.1  Icarus garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de 

garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product aan Koper ter beschikking worden 

gesteld en nader staan gespecificeerd in de Offerte.   

6.2  De in de Offerte afgegeven (product)garanties zijn niet van toepassing indien deze niet gehaald 

worden als gevolg van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel 

(met een diameter van > 25 mm) overspanning, diefstal, vandalisme of ander van buitenaf 

komend onheil. 

7.  AANSPRAKELIJKHEID 

7.1  De aansprakelijkheid van Icarus voor tekortkomingen van het Product zijn beperkt tot de 

garantieverplichtingen zoals omschreven in de Offerte en in deze algemene voorwaarden. 

7.2  De aansprakelijkheid van Icarus ten opzichte van Koper is in elk geval beperkt tot de schade 

waarvoor en voor zover Icarus overeenkomstig dwingende bepalingen aansprakelijk kan zijn, 
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waarbij indirecte en/of immateriële schade, waaronder begrepen productieverlies, uitdrukkelijk is 

uitgesloten. Directe schade is beperkt tot de waarde van het Product. 

7.3  Schade dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de schade, 

per email aan Icarus te worden gemeld, tenzij Koper aannemelijk maakt dat Koper de schade 

niet eerder heeft kunnen melden. 

7.4  De website van Icarus bevat bestanden die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn 

opgenomen. Icarus staat niet in voor de juistheid of volledigheid van die informatie, ongeacht of 

die informatie afkomstig is van Icarus of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts 

als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend. Aan de 

gegevens en informatie van de Monitoring app kunnen geen rechten worden ontleend.   

7.5  Icarus is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:  

a. Onjuistheden in de door Koper opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; 

b. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de Installatie werkzaamheden worden 

verricht. 

c. Dakpannen die vast verbonden zijn met de onder- dan wel dakconstructie en niet zonder 

(cosmetische) beschadiging kunnen worden verwijderd ten behoeve het aanbrengen van 

de dakhaken. 

7.6 De in de Offerte en deze algemene voorwaarden afgegeven (product)garanties en haar 

desbetreffende aansprakelijkheid, is van toepassing voorzover Icarus haar verhaalsrecht kan 

uitoefenen jegens haar leverancier/fabrikant terzake (de hoofdcomponenten) van het Product. 

Icarus zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de productgarantie wordt verleend, 

maar Icarus sluit de aansprakelijk uit in het geval van de niet-nakoming van de garantie-

verplichtingen van haar leverancier/fabrikant, ingevolge bijvoorbeeld diens insolventie of 

ontbinding.  

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING. 

8.1  Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van 

toepassing.  

8.2  Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk 

aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen. 

8.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden 

voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland. 

 

 


