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Deze voorwaarden zijn van toepassing op en onderdeel van alle overeenkomsten gesloten tussen DHI Techniek en Kopers.
1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. DHI Techniek B.V., gevestigd aan de Chromiumweg 113 te Amersfoort en ingeschreven onder het KvK-nummer 71004564, zoals
vertegenwoordigd door de heer S. den Hartog in de hoedanigheid van directeur.
1.2. Klant: Een natuurlijk persoon met wie DHI schriftelijk een overeenkomst is aangegaan of, indien nog geen overeenkomst is getekend, de
natuurlijke persoon die de aanvraag voor een overeenkomst heeft ingediend.
1.3. Zonnepanelensysteem: Alle onderdelen die de opwek en eventueel het opslaan van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen;
zonnepanelen, omvormer, thuisaccu, montage materiaal.
1.4. Overeenkomst; de overeenkomst tussen DHI en de Klant tot koop van het Zonnepanelensysteem. De overeenkomst tussen de Klant en
DHI is van kracht bij het schriftelijk akkoord van de klant met het offerteblad.
1.5. Installatie: De daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem in opdracht van de Klant. 

2. Aanbieding en Overeenkomst
2.1 Na het ondertekenen van de Overeenkomst heeft de Klant het recht om, dan wel niet kosteloos, te annuleren. 25% van de factuur voor
installatie van Klant worden door DHI bij Klant in rekening gebracht. 
2.2 DHI behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen of slechts in te willigen onder specifieke voorwaarden.
2.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat DHI een door de klant digitale ondertekende of schriftelijk ondertekende
Overeenkomst ontvangt en accepteert. 
2.4 Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar
van de woning kenbaar wordt gemaakt.
2.5 De in de Overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten en terugverdientijden geven een algemene weergave. Aan
deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de opbrengst en het rendement van het zonnepanelensysteem.
Daarnaast zorgt DHI er ten alle tijden voor dat de klant een Tier 1 zonnepaneel aangeboden krijgt en gaat klant ermee akkoord dat wanneer
de aangeboden zonnepaneel op de offerte (tijdelijk) niet leverbaar meer is hij/zij een geljikwaardig óf beter paneel geïnstalleerd krijgt. Dit
geldt ook voor ander materiaal zoals omvormer(s) of onderconstructie.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht DHI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachten tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs, tenzij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.7 Aanbiedingen of offertebladen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.



3. Eigendomsvoorbehoud
3.1 Het juridische- en economische eigendom gaat over naar de Klant na betaling van de volledige koopsom, zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst. 
3.2 DHI heeft het recht de aan de Klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet
of DHI aanleiding heeft aan te nemen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
3.3 Indien het geleverde product door de Klant wordt geretourneerd kunnen naar redelijkheid en billijkheid de kosten wegens schade
en/of onjuist gebruik en/of onjuiste deïnstallatie door de Klant of door een derde in opdracht van de Klant aan de Klant in rekening
worden gebracht.

4. Prijs en betaling
4.1 De aanbieding van DHI vermeldt de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het Zonnepanelensysteem en
eventuele aanverwante producten bij de Klant in rekening zullen worden gebracht.
4.2  Bij het aangaan van de Overeenkomst betaalt de Klant vooraf 50% van de offerteprijs als aanbetaling. Deze aanbetaling dient de Klant
binnen 3 dagen te voldoen. De werkzaamheden zullen slechts beginnen wanneer de Klant de aanbetaling op de bankrekening van DHI
heeft voldaan. De overige 50% zal de Klant binnen 3 werkdagen voldoen na oplevering van de installatie. 
4.3 Als de betaling niet op tijd binnen is zal DHI rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betaaldatum, welke gelijk is aan de
wettelijke rente. 
4.4 In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal DHI de verschuldigde koopsom inclusief btw dienovereenkomstig
aanpassen.
4.5  Alle bedragen die Klant aan DHI verschuldigd is op grond van de levering en Installatie van het Zonnepaneelsysteem, brengt DHI aan
Klant in rekening door middel van een factuur. Deze kan worden overgemaakt d.m.v. bankoverschrijving of Ideal betaling. 

Overmacht
4.6 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die DHI of Klant niet kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van DHI of Klant, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van DHI of Klant komt;
Dus al hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien
waarop DHI niet in staat is in haar verplichtingen na te komen, werkstakingen, klimaat-en weersomstandigheden, overheidsmaatregelen
waaronder maar niet uitsluitend overheidsmaatregelen voor de publieke gezondheid, ziekte van een medewerker en/of diens directe
familiekring, niet tijdige levering van toeleveranciers dan wel samenwerkingspartners van DHI worden daaronder inbegrepen.
4.6.1 In geval van tijdelijke overmacht, is DHI gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke
de tijdelijke overmacht voortduurt;
4.6.2. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie
maanden, is DHI respectievelijk Klant gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Klant
geen vergoeding van door hem geleden schade van DHI vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW;
4.6.3 Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

Wijzigingen en Verzuim
4.7. Indien voor de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties
wijziging wordt gebracht in lonen en voorwaarden behoudt DHI het recht om verhogingen aan de Klant door te berekenen. Indien een
nieuwe prijslijst door DHI en/of toeleveranciers in werking treden, dan is DHI gerechtigd de nieuwe prijzen aan de Klant in rekening te
brengen. Voor een Klant geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen
worden doorberekend/in rekening worden gebracht. 
4.8 Als de Klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichingen dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder maar niet uitsluitend incassokosten, voor rekening van de Klant met een
minimum van €50,00. Indien DHI hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren voor het garanderen van
nakoming van deze verplichting, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
4.9 De eventuele gemaakte buitengerechtelijke kosten, executiekosten, kosten voor juridische bijstand dan wel verplichte
procesvertegenwoordiging komen eveneens voor rekening van de Klant wanneer de Klant in gebreke blijft of in verzuim met het
nakomen van een of meerdere van diens verplichtingen. Over de gemaakte incassokosten is de Klant eveneens rente verschuldigd. 

5. Aflevering installatie
5.1 Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van DHI, volgens de geldende voorschriften en de door DHI gestelde normen.
5.2 Het Zonnepanelensysteem wordt geacht aan de Klant te zijn opgeleverd, wanneer DHI het Zonnepanelensysteem in werking stelt.
5.3 DHI heeft het recht om de installatie van het Zonnepanelensysteem op te schorten, indien op de dag van de installatie, als gevolg van
slecht weer of wanneer er een (weer)code is afgegeven het niet mogelijk is om veilig op het dak te werken. 
5.4 DHI behoudt zich het recht voor (naar inschatting van DHI) het afbreken van de installatie wanneer:
1. De veiligheid van medewerkers in het geding is;
2. De locatie voor installatie niet afdoende bereikbaar is;
3. De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
4. Asbest wordt aangetroffen;
5. De staat van het dak dusdanig slecht is dat installeren niet mogelijk is;
6. Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

6. Verplichtingen van DHI
6.1 Indien de Klant storingen en defecten aan het Zonnepanelensysteem ondervindt onder de garantie tijd, is DHI verplicht hiervoor zorg
te dragen.
6.2 DHI zal bij eventuele vervanging van onderdelen van het Zonnepanelensysteem zorgen voor minimaal gelijkwaardig materiaal.
6.3 DHI draagt zorg voor de oplevering van een werken Zonnepanelen systeem. Er is sprake van een werkend zonnepanelensysteem als
alle onderdelen, zoals in de Overeenkomst overeengekomen, daadwerkelijk zijn gemonteerd en functioneren. Een werkende online
monitoring maakt géén onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend Zonnepaneel systeem.



7. Verplichtingen van de klant
7.1 Op de Klant rusten de volgende drie verplichtingen:
1: Het Zonnepanelensysteem overeenkomstig haar bestemming te gebruiken
2: De gebruiksaanwijzing(en) door of namens DHI verstrekt nauwkeurig op te volgen.
3: Storingen en defecten aan het Zonnepanelensysteem terstond aan DHI te melden.
4. Tijdens de installatie is de Klant verantwoordelijk om minimaal 5 reserve dakpannen aanwezig te hebben zodat DHI tijdens de installatie
dit direct kan vervangen.
7.2 Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van
levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.
7.3 De Klant vrijwaart DHI en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het Zonnepanelen systeem
zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd. De Klant vrijwaart DHI van alle aanspraken
van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten voor bijstand dan wel verplichte procesvertegenwoordiging of het
inschakelen van juridische bijstand, in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

8. Garanties
8.1. DHI garandeert de goede werking van het geleverde Zonnepanelensysteem, welke worden vermeld in de Overeenkomst. Zie ook art.
6.3 
8.2 De garantietermijn op alle onderdelen en het goed functioneren van het gehele Zonnepanelensysteem inclusief eventuele
aanverwante producten is afhankelijk van de door de Klant gekozen garantietermijn en garantievorm.
 Garanties bestaan uit: 
1. Productgarantie: Garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer. Ook wel fabriek garantie genoemd. Deze garantie blijft
beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
2. Installatie garantie: Garantie op de elektrische werking van het complete zonnepanelensysteem als geheel. Ook wel systeemgarantie of
garantie op de werkzaamheden genoemd. Installatiegarantie is 12 maanden geldig na oplevering. 
8.3 De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het Zonnepanelen systeem. DHI zal vervolgens een onderzoek starten
om het probleem te kunnen vinden
8.4 Bij het niet functioneren van een installatie zal DHI de Klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in
opbrengst dat is opgetreden.
8.5 De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren zoals brand, kortsluiting, gebreken aan de meterkast,
waterschade, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weeromstandigheden en contact met chemische
substanties.
8.6 Zolang Klant niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen
aanspraak maken op garantie.
8.7 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Klant binnen een kalendermaand na voltooiing van de opdracht schriftelijk te
worden gemeld bij DHI. Indien DHI een redelijke termijn verlangt voor naar de inzichten van DHI aan te passen van geleverde installaties
en/of gedeelten van geleverde installaties dan stelt de Klant DHI in de gelegenheid tot een redelijke termijn voor de uitvoering van de
werkzaamheden en aanpassingen. DHI kan voor deze aanpassingen meerwerk tegen naar rato het uurtarief exclusief btw in rekening
brengen. Indien de klacht ongegrond is dan zal DHI de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit naar
redelijkheid niet meer mogelijk of zinvol is.
8.8 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten
altijd voor rekening van de Klant.
8.9 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van/door DHI verricht worden. Alleen DHI kan
besluiten aanpassingen aan het Zonnepanelensysteem aan te brengen.
9. Inspanningen
9.1 De Klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de eigen inspanningen, onder meer maar niet uitsluitend het verschaffen van toegang
tot de ruimte van installatie, het verschaffen van toegang tot de installaties en/of elektrische circuits en systemen, het leveren van de door
DHI vereiste inspanningen ten behoeve van de opdracht. Indien de Klant niet voldoet aan de aanwijzingen van DHI ten behoeve van de
opdracht kan DHI de uitvoering van de opdracht opschorten tot de Klant aan deze voorwaarden en aanwijzingen heeft voldaan. De ten
tijde van de opschorting door toedoen van de Klant gemaakte kosten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. De Klant kan voor
dit eigen nalaten en de opschorting naar redelijkheid geen beroep doen op overmacht.
9.2  Indien door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht DHI niet in staat is om de opdracht uit te voeren, dan kan DHI het voorstel
doen om vervanging te regelen door een andere gekwalificeerde professional de opdracht uit te laten voeren in goed overleg en met
voorafgaande toestemming van de Klant. Indien Klant akkoord gaat met het voorstel tot vervanging voor de uitvoering van de opdracht
dan zal de opdracht uitgevoerd kunnen worden.

10. Verhuisservices
10.1. Bij verhuizing zijn de garantievoorwaarden zonder verplichting volledig overdraagbaar op de nieuwe bewoner.
10.2 De rechten en verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden zullen in dat geval overgaan op de nieuwe bewoner. De Klant zal de
nieuwe bewoner daarvan in kennis stellen.



11. Aansprakelijkheid
11.1 DHI zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn. In het geval van
overmachtssituatie zoals bedoeld in artikel 4.6 zal DHI niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen en/of schade.
11.2 DHI is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste
besparingen en schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DHI aan de overeenkomst te laten voldoen, tenzij deze niet aan DHI kan worden
toegerekend; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
11.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan DHI enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van
een direct aanwijsbare fout door haar of haar ondernemer. 
11.4 Mocht en installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd
worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden.
11.5 DHI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en/of energie wetgeving, indien de monetaire opbrengst,
dan wel besparing door het zonnepanelensysteem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.
11.6 De btw kan onder bepaalde voorwaarden en volgens actuele regelgeving worden terug gevraagd bij de belastingdienst. DHI biedt in
dit kader van een btw-teruggave service aan. De daadwerkelijke toekenning van de btw-teruggave wordt bepaald door de belastingdienst
en is voor risico van de Klant.
11.7 De kosten wegens schade en/of onjuist gebruik en/of onjuiste verwijdering van de zonnepanelen en/of het geïnstalleerde systeem door
de Klant of door een derde in opdracht van de Klant zullen door DHI aan de klant in rekening worden gebracht.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1 Deze overkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amersfoort. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden buiten toepassing worden gelaten
zullen de overige bepalingen van kracht blijven. De buiten toepassing gelaten bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomstig de
bedoeling van deze voorwaarden worden uitgelegd.
12.3 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties, offertes, overeenkomsten, facturen en communicatie
van DHI.
12.4 Indien DHI ten gunste van de Klant afwijkt van de Algemene voorwaarden kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen.
12.5 Zowel de Klant als DHI zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst van elkaar, of rechtmatig uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een wettelijke uitspraak
DHI gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en DHI zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toestaan recht van verschoning, dan is DHI niet
gehouden tot schadevergoeding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die
hierdoor is ontstaan.
12.6 DHI behoudt het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden zal op een
eerste verzoek worden toegestuurd. De meest recente versie is van toepassing op alle uitingen ongeacht of de Overeenkomst op een
eerdere datum is gesloten.
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