ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN INSTALLATIEVOORWAARDEN VAN RE-Source Duurzame
Installaties B.V. (voorheen: RE-Source Renewable Energy), kantoorhoudende te (5507 TK) Veldhoven aan
Habraken 2321 B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71449973. Amendementen van en / of
addenda op deze algemene verkoop-, leverings-, en installatievoorwaarden zijn eveneens neergelegd ter griffie van
de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Artikel 1: Toepasselijkheid en definities
1. In deze AV en alle daarmee samenhangende
Documenten hebben de begrippen aangeduid met een
hoofdletter de hiernavolgende betekenis. Begrippen in
enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en
omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist:
“AV”: de onderliggende algemene verkoop-, leverings-,
en installatievoorwaarden van RE-Source;
“Consument”: de Klant, zijnde een natuurlijke persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf;
“Documenten”: de door RE-Source te vervaardigen of
te verstrekken en/of door de Klant verstrekte tekeningen,
ontwerpen, berekeningen, rapporten, adviezen etc.,
elektronisch of schriftelijk;
“Gelieerde Onderneming”: een (rechts)persoon ten
aanzien waarvan een (rechts)persoon of zijn
uiteindelijke moedermaatschappij of aandeelhouder,
direct of indirect 50% (vijftig procent) of meer van de
nominale waarde van het geplaatst aandeelkapitaal
houdt of van het stemrecht op de betreffende algemene
vergadering van houders van aandelen of de
bevoegdheid heeft een meerderheid van de bestuurders
te benoemen of anderzijds zeggenschap heeft over zijn
activiteiten, of enige andere (rechts)persoon die kan
worden aangemerkt als een aangeduid als
“dochtermaatschappij” of deel van een “groep” als
bepaald in de artikelen 2:24a en 2:24b BW. Dergelijke
rechtspersonen worden slechts geacht een Gelieerde
Onderneming te zijn zo lang voornoemde verbinding
bestaat;
“Informatie”: zowel de Documenten als de overige
(mondelinge) gegevens die door RE-Source en/of de
Klant worden verstrekt;
“Klant”: de opdrachtgever respectievelijk koper;
“Overeenkomst”: de schriftelijke overeenkomst tussen
Partijen ten behoeve van de verkoop en levering van
Zaken en/of Werkzaamheden tussen RE-Source en de
Klant, inclusief alle daarbij behorende bijlagen en
amendementen en/of addenda welke Partijen schriftelijk
zijn overeengekomen en een integraal onderdeel
daarvan uitmaken;
“Partij”: RE-Source of de Klant afzonderlijk;
“Partijen”: RE-Source en de Klant gezamenlijk;
“RE-Source”: RE-Source Duurzame Installaties B.V.,
gevestigd te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 71449973;
“Seriematig Gebrek”: een gebrek dat is veroorzaakt
door onjuiste productie van de fabrikant of
toeleverancier van de fabrikant in een bepaalde
productieserie van een Zaak of product(en) die
onderdeel uitmaakt of maken van die Zaak.
“Werkzaamheden”: de door of namens RE-Source uit
te voeren installatiediensten, een en ander zoals
vastgelegd in de Overeenkomst;

“Zaken”: zonneboiler, zonnepanelen en/of andere
zaken, toebehoren, ontwerpen, materiaal of complete
systemen (inclusief documentatie), een en ander zoals
gespecificeerd in de Overeenkomst.
2. Verwijzingen naar de Partijen omvatten tevens hun
respectievelijke
titelopvolgers,
toegestane
rechtverkrijgenden en juridische vertegenwoordigers.
3. De in deze AV opgenomen term ‘schriftelijk’ omvat,
per post, e-mail en andere in de markt gebruikelijke
elektronische communicatieapparatuur.
4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de
Overeenkomst en de AV, prevaleren de bepalingen van
de Overeenkomst.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel
van een) bepaling van deze AV laat de toepasselijkheid
van de overige bepalingen onverlet.
6. Bepalingen en/of algemene (leverings-)voorwaarden
van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk door RE-Source aanvaard.
Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen en tarieven
1. Ieder aanbod en elke offerte van RE-Source is van
kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een
aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is
genoemd, is vrijblijvend.
2. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door
de Klant verstrekte Informatie en deze Informatie onjuist
of onvolledig blijkt te zijn of later wijzigt, heeft RE-Source
het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of
(op)levertermijnen aan te passen.
3. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en
voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen,
gewichten
en
andere
omschrijvingen
in
promotiemateriaal en/of op de website van RE-Source
zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter
aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het
aanbod van RE-Source schriftelijk heeft geaccepteerd.
Wanneer de acceptatie van de Klant afwijkt van het
aanbod, dan komt de Overeenkomst pas tot stand indien
RE-Source schriftelijk met deze afwijkingen heeft
ingestemd.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht RE-Source
niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4: Overdracht en onderaannemers
1. RE-Source is te allen tijde gerechtigd haar rechten
en/of verplichtingen of een gedeelte daarvan die zij heeft
op grond van de Overeenkomst over te dragen aan een
aan
haar
Gelieerde
Onderneming
alsmede
overeenkomsten met onderaannemers te sluiten met
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betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Klant is niet gerechtigd haar rechten en/of
verplichtingen of een gedeelte daarvan die zij heeft op
grond van de Overeenkomst aan derden (inclusief aan
haar Gelieerde Ondernemingen) over te dragen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van RE-Source.
Re-Source, zal haar toestemming echter niet op
onredelijke gronden onthouden..
Artikel 5: Verplichtingen van de Klant
1. De Klant dient ervoor te zorgen dat hij alle voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde Informatie
en voorzieningen tijdig en op de door RE-Source
gewenste wijze ter beschikking stelt en vervolgens op de
overeengekomen data en tijden toegang verschaft tot de
werklocatie.
2. Indien uitvoering van de Werkzaamheden vertraging
of hinder ondervindt door omstandigheden binnen de
verantwoordelijkheid van de Klant, is deze verplicht RESource daarvoor zo nodig te compenseren.
3. De Klant zorgt ervoor, dat de verstrekte Informatie
juist en volledig is en vrijwaart RE-Source voor
aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist
en/of onvolledig zijn van deze Informatie.
4. Indien Partijen in de Overeenkomst zijn
overeengekomen dat de geleverde Zaken op afstand
door RE-Source of een door haar aan te wijzen derde
worden gecontroleerd en/of gemonitord dan vindt de
verwerking van deze gegevens plaats conform de
privacyverklaring,
die
is
te
raadplegen
via
www.resourcesolar.nl.
5. Indien de Klant niet of niet tijdig aan voornoemde
verplichtingen voldoet, heeft RE-Source het recht de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het
moment dat de Klant wel aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. Alle kosten die daarmee verband houden
komen voor rekening en risico van de Klant.
6. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt en RESource nalaat van de Klant nakoming te verlangen, tast
dit het recht van RE-Source om op een later tijdstip
alsnog nakoming te verlangen niet aan.
Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen
nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien RESource de overeengekomen Werkzaamheden niet of
niet tijdig levert, moet de Klant RE-Source schriftelijk in
gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn
gunnen om deze alsnog te leveren.
2. Het risico voor de te leveren Zaken gaat op de Klant
over op het moment waarop de te leveren Zaken feitelijk
ter beschikking staan van de Klant.
3. Indien het, wegens weigering, nalatigheid of een
oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Klant, niet
mogelijk blijkt de overeengekomen Werkzaamheden of
Zaken aan de Klant te leveren, heeft RE-Source het
recht de Zaken die voor de uitvoering van de
Overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico
van de Klant op te slaan. De Klant moet RE-Source
binnen een door RE-Source te stellen termijn na
kennisgeving van de opslag in staat stellen de

Werkzaamheden of de Zaken alsnog te leveren. Indien
de Klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
voldoen, is hij per direct in verzuim. RE-Source heeft dan
het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en, indien van toepassing, de Zaken aan
derden te verkopen zonder dat hieruit voor RE-Source
een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en
rente voortvloeit.
Artikel 7: Voortgang, uitvoering Overeenkomst en
oplevering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de
Werkzaamheden of de overeengekomen levering van
Zaken wordt vertraagd doordat: (a) RE-Source niet tijdig
alle noodzakelijke Informatie van de Klant heeft
ontvangen; (b) RE-Source niet tijdig de eventueel
overeengekomen (vooruit)betaling van de Klant heeft
ontvangen; of (c) er sprake is van overige
omstandigheden die voor rekening en risico van de Klant
komen, heeft RE-Source recht op een redelijke
verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding
van de hiermee gemoeide kosten en schade.
2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd,
heeft RE-Source het recht de uitvoering van de
onderdelen die tot een volgende fase behoren, op te
schorten, totdat de Klant de resultaten van de
voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit
voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van
de Klant.
3. RE-Source spant zich in de overeengekomen
Werkzaamheden en leveringen van Zaken binnen de
hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren,
voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden
verlangd. Indien de uitvoering van de Overeenkomst op
verzoek van de Klant moet worden bespoedigd, heeft
RE-Source het recht de hiermee gemoeide
overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen
bij de Klant.
4. Oplevering van de Werkzaamheden of de Zaken,
zoals bedoeld in de Overeenkomst geschiedt: (1)
wanneer RE-Source aan de Klant mededeelt dat het
werk en/of de Werkzaamheden zijn voltooid; of (2) de
Zaken zijn geleverd, en de Klant dit aanvaardt; of (3)
wanneer RE-Source dit schriftelijk mededeelt en de
Klant dit niet binnen 1 (één) week ontkent.
5. Indien Partijen in de Overeenkomst een protocol
overeen zijn gekomen ter zake van de oplevering van de
Zaken en Werkzaamheden waarin nader overeen te
komen toetsingscriteria zijn bepaald aan de hand
waarvan deze oplevering wordt getoetst en
geaccepteerd, dan volgen Partijen ten aanzien van de
oplevering van de Zaken en Werkzaamheden dat
protocol.
Artikel 8: Wijziging Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst
blijkt dat de Werkzaamheden en/of leveringen van
Zaken als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet
op de overeengekomen wijze kunnen worden
uitgevoerd of indien de Klant een wijziging van de

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN INSTALLATIEVOORWAARDEN VAN RE-Source Duurzame Installaties B.V., Kamer van Koophandel nummer 71449973. Versie 2018.

Overeenkomst wenst, dan zullen Partijen in overleg
treden over wijziging van de Overeenkomst.
Artikel 9: Schorsing, beëindiging van de
Werkzaamheden in onvoltooide staat en opzegging
1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk schorsen om de redenen zoals in deze AV
en de wet bepaald.
2. Voorzieningen die RE-Source ten gevolge van de
schorsing moet treffen evenals extra Werkzaamheden
die in dit kader moeten worden verricht, worden in
rekening gebracht bij de Klant. RE-Source heeft het
recht op vergoeding van schade die RE-Source ten
gevolge van de schorsing lijdt.
3. Indien de schorsing langer dan 14 (veertien) dagen
duurt, heeft RE-Source bovendien recht op betaling voor
het al uitgevoerde gedeelte van de Werkzaamheden en
de al door RE-Source betaalde Zaken. Indien de
schorsing van de Werkzaamheden langer dan 1 (één)
maand duurt, heeft RE-Source het recht de
Werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen.
4. Indien gedurende de schorsing schade aan de
Werkzaamheden ontstaat, komt deze niet voor de
rekening van RE-Source, tenzij RE-Source deze schade
redelijkerwijs had kunnen voorzien en Wederpartij op het
mogelijk optreden van deze schade had behoren te
wijzen.
5. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds
schriftelijk opzeggen. Indien de Klant opzegt heeft RESource in dat geval recht op de waarde van de
Overeenkomst, vermeerderd met de kosten die RESource als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten
maken en verminderd met de hem door de beëindiging
bespaarde kosten. Indien RE-Source opzegt zal RESource in overleg met de Klant zorgdragen voor een
gedegen overdracht van de Werkzaamheden aan een
derde partij, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant
toerekenbaar zijn.
Artikel 10: Onderzoek, reclames
1. De Klant is verplicht alle geleverde Zaken en/of
verrichte Werkzaamheden direct na ontvangst te
controleren/onderzoeken en eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in
aantallen en/of overige non-conformiteiten per
ommegaande schriftelijk aan RE-Source te melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde Zaken
en/of verrichte Werkzaamheden dienen direct na
ontdekking – bij geleverde Zaken doch uiterlijk binnen
de overeengekomen keuring- of garantietermijn en bij
verrichte Werkzaamheden doch uiterlijk binnen 14
(veertien) dagen na voltooiing van de Werkzaamheden
– schriftelijk aan RE-Source te worden gemeld. Alle
gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van
de Klant.
3. Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid
vermelde termijn aan RE-Source is gemeld, is geen
beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de
Klant niet op. Het voorgaande geldt niet voor een

Consument, met dien verstande dat het op te schorten
bedrag in een redelijke verhouding staat tot de klacht of
het geconstateerde gebrek in de Werkzaamheden.
Artikel 11: Onderhoud/reiniging en verzekering van
Zaken
1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is de
Klant verantwoordelijk voor de verzekering en het
reguliere onderhoud/reiniging van de geleverde Zaken.
2. Om enige aanspraak te kunnen maken op de
garantie zoals bedoeld in Artikel 12, is de Klant
gehouden om de geleverde Zaken volgens de door RESource
verstrekte
voorschriften
te
(doen)
onderhouden/reinigen.
Artikel 12: Garanties
1. RE-Source zorgt er voor dat de overeengekomen
leveringen van Zaken en Werkzaamheden naar behoren
en conform de in haar branche geldende normen
worden uitgevoerd en staat in voor de gebruikelijke
normale kwaliteit, maar geeft ten aanzien van deze
levering van Zaken en Werkzaamheden nooit een
verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen
Partijen werd overeengekomen.
2. Geen beroep op garantie van de geleverde Zaken is
mogelijk in het geval RE-Source de garantie niet kan
claimen bij de fabrikant van de Zaken, zoals
bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, de situatie dat de
fabrikant redelijkerwijs onbereikbaar is voor het claimen
van
de
fabrieksgarantie
of
wanneer
een
vervangingsproduct niet (meer) voorhanden is bij de
fabrikant van de geleverde Zaken.
3. RE-Source verschaft een Consument zo mogelijk een
schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het
aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de
Klant de voor de Zaken overeengekomen prijs en/of de
voor de Werkzaamheden overeengekomen vergoeding
nog niet heeft voldaan. Het voorgaande geldt niet voor
een Consument.
5. Bij een terecht beroep op de garantie zal RE-Source
– naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel
of vervanging van de Zaken, het alsnog op de juiste
wijze
uitvoeren
van
de
overeengekomen
Werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een
korting op de overeengekomen prijs of vergoeding.
Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden
hiervoor de bepalingen van het in deze AV opgenomen
aansprakelijkheidsartikel (Artikel 13).
6. In afwijking van het vorige lid, heeft een Consument
de keuze tussen herstel of vervanging van de Zaken
respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren
van de overeengekomen Werkzaamheden, tenzij dit in
redelijkheid niet kan worden gevergd van RE-Source. In
plaats daarvan mag een Consument de Overeenkomst
altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting
op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door
RE-Source gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen
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aanvaardt RE-Source geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is RESource alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere
aansprakelijkheid van RE-Source voor gevolgschade is
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien RE-Source aansprakelijk is voor door de Klant
geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van RESource altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door
zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt
uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de
schade niet onder een door RE-Source gesloten
verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van RESource beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de
geleverde Zaken of de verrichte Werkzaamheden.
4. De Klant moet RE-Source uiterlijk binnen 6 (zes)
maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend
had kunnen zijn met de door hem geleden schade
hiervoor aanspreken. In afwijking van het voorgaande
geldt voor een Consument een termijn van 1 (één) jaar.
5. RE-Source is niet aansprakelijk en de Klant kan geen
beroep doen op de toepasselijke garantie indien naar
het oordeel van RE-Source de schade/gebreken is/zijn
ontstaan: (a) door ondeskundig gebruik of gebruik in
strijd met de bestemming van de geleverde Zaken of de
door of namens RE-Source verstrekte instructies,
adviezen e.d.; (b) als gevolg van de keuze van de Klant
die afwijkt van wat RE-Source adviseerde en/of
gebruikelijk is; (c) door normale slijtage, erosie of
corrosie; (d) door veroudering en/of aantasting van de
Zaken door van buiten komende invloeden anders dan
invloeden waartegen de Zaken normaliter bestand
zouden moeten zijn; (e) doordat door of namens de
Klant reparaties of overige Werkzaamheden of
bewerkingen aan de Zaken zijn uitgevoerd, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RESource; (f) verwijdering of wijziging van het
serienummer van de Zaken; (g) vormveranderingen in
de bouwkundige onder- of draagconstructie van de
Zaken na afloop van de Werkzaamheden, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van RE-Source;
(h) door brand, ontploffing, overstroming, directe en
indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische
uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer; (i) schade door dieren,
vandalisme, diefstal en molest; (j) extreme
weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25
mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23
m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen, e.d.; (k)
als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen,
cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen; en (l) als
gevolg van een Seriematig Gebrek.
6. De Klant is in de gevallen als opgesomd in het vorige
lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende
schade en vrijwaart RE-Source uitdrukkelijk voor alle
aanspraken van derden tot vergoeding van deze
schade.
7. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van RESource of indien dwingendrechtelijke wettelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze

gevallen zal RE-Source de Klant vrijwaren voor
eventuele aanspraken van derden jegens de Klant.
Artikel 14: Betaling
1. Betaling vindt plaats conform hetgeen bepaald in de
Overeenkomst.
2. Indien een betaaltermijn na het verstrijken van
daarvan niet volledig is betaald is de Klant aan RESource de wettelijke rente verschuldigd.
3. Indien na aanmaning door RE-Source betaling alsnog
uitblijft, heeft RE-Source bovendien het recht aan de
Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Daarbij zal RE-Source een Consument bij
genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14
(veertien) dagen geven om alsnog te betalen.
4. Bij uitblijven van volledige betaling door de Klant,
heeft RE-Source het recht zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten, totdat de Klant alsnog
betaald heeft.
5. De Klant mag de vorderingen van RE-Source niet
verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op
RE-Source heeft. Dit geldt eveneens indien de Klant
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in
staat van faillissement wordt verklaard.
6. RE-Source heeft het recht de door de Klant gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en lopende rente.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. RE-Source behoudt zich de eigendom van alle
krachtens de Overeenkomst geleverde en nog te
leveren Zaken voor tot het tijdstip waarop de Klant aan
al zijn betalingsverplichtingen jegens RE-Source heeft
voldaan.
2. De Klant moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of
inboedelverzekering dat de Zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn
meeverzekerd.
3. Voor het geval dat RE-Source zijn in dit Artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet
herroepbare toestemming aan RE-Source of door deze
aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van RE-Source zich bevinden en
die Zaken mee terug te nemen.
Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten
1. RE-Source is en blijft de rechthebbende van alle
intellectuele eigendomsrechten die rusten op,
voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot
de door RE-Source in het kader van de Overeenkomst
geleverde of vervaardigde Zaken, Werkzaamheden,
Documenten e.d., tenzij Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. RE-Source houdt zich het recht voor eigen
fotomateriaal van in het kader van de Overeenkomst
geleverde Zaken of vervaardigde Werkzaamheden te
gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en
publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en
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weblog,
portfolio,
advertenties,
social
media,
tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en
demonstratie materiaal.
3. Indien de Klant fotomateriaal van de in het kader van
de Overeenkomst geleverde of vervaardigde werken
beschikbaar stelt aan RE-Source, wordt de Klant geacht
om niet een licentie te hebben verleend aan RE-Source
om het fotomateriaal te gebruiken voor promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet
uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties,
social media, tijdschriftartikelen,
in
drukwerk,
beursmateriaal en demonstratie materiaal.
Artikel 17: Retentierecht
1. RE-Source heeft het recht een retentierecht uit te
oefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van de
Werkzaamheden/Zaken op te schorten en/of de Klant de
toegang tot de Werkzaamheden te ontzeggen indien en
gedurende de periode dat; (a) de Klant de kosten van de
Werkzaamheden/Zaken niet of niet volledig heeft
voldaan; en (b) de Klant andere opeisbare vorderingen
die voortvloeien uit de Overeenkomst niet of niet volledig
heeft betaald.
Artikel
18:
Faillissement,
beschikkingsonbevoegdheid
1. RE-Source heeft altijd het recht de Overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke
verklaring aan de Klant te ontbinden op het tijdstip
waarop de Klant: (a) in staat van faillissement wordt
verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is
gedaan; (b) (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt; (c) door executoriale beslaglegging wordt
getroffen; (d) onder curatele of onder bewind wordt
gesteld; (e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. RE-Source behoudt steeds het recht om
schadevergoeding te vorderen in geval van ontbinding.
Artikel 19: Geheimhouding
1. Beide Partijen zijn verplicht de vertrouwelijke
gegevens van de ander Partij welke aan haar bekend
worden op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch
mondeling, noch in geschrift noch anderszins aan
derden bekend te maken, anders dan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld
of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, RE-Source gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en RE-Source zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan
is RE-Source niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de Klant niet gerechtigd tot
ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien
of niet-voorzien, waarop RE-Source geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor RE-Source niet in staat is de
verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Voorts zullen Partijen in
overleg treden teneinde een oplossing te zoeken. Indien
deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden is ieder
der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere Partij.
4. Voor zover RE-Source ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RESource gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
declareren. De Klant is gehouden deze declaratie te
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 21 Persoonsgegevens en privacy
1. Het verwerken van persoonsgegevens in een kader
van een (toekomstige) Overeenkomst vindt plaats in
overeenstemming met de privacy verklaring van RESource die is te raadplegen via www.resourcesolar.nl.
Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen RE-Source en de Klant gesloten
Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, onder uitsluiting van het Weens
Koopverdrag.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
In afwijking van het voorgaande mag een Consument er
altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de
wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig
kenbaar maakt aan RE-Source.
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