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1. Toepasselijkheid

a.  Op alle offertes en overeenkomsten die zijn uit-
gebracht door IMS-Solar BV zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing. IMS-Solar BV is 
statutair gevestigd te Alkmaar, ingeschreven 
in het handelsregister onder KvK nummer 
83888772.

b.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens 
van toepassing op alle toekomstige offertes en 
overeenkomsten uitgebracht bij een afnemer 
die eerder een voorstel van ons ontvangen 
heeft.

c.  Wijzigingen of aanvullingen op onze algemene 
voorwaarden dienen door IMS-Solar BV 
uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd te worden.

d.  Indien en voor zover algemene voorwaarden 
gebruikt door de afnemer in strijd zijn met deze 
algemene voorwaarden dan vormen onze 
algemene voorwaarden het uitgangspunt bij 
onze leveringen.

2. Offertes

a.  Alle offertes van IMS-Solar zijn vrijblijvend en 
hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, 
tenzij anders vermeld. 

b.  Op het moment dat IMS-Solar BV per email 
(schriftelijk) heeft bevestigd het aanbod of de 
opdracht te accepteren komt de overeenkomst 
tot stand. Deze bevestiging geldt ook door het 
versturen van een proforma dan wel factuur 
of doordat de goederen zijn geleverd aan de 
afnemer.

c.  Mondelinge afspraken of toezeggingen door 
werknemers van IMS-Solar zijn enkel bindend 
indien deze werknemers daar een volmacht 
voor hebben of indien deze afspraak monde-
ling wordt bevestigd. 

3.  Prijs en mogelijke 
prijsaanpassingen

a.  Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief 
omzetbelasting, in- en uitvoerrechten en 
andere heffingen van Nederlandse of buiten-
landse overheden tenzij anders vermeld. 

b.  IMS-Solar BV behoudt zich het recht om de 
overeengekomen prijzen te verhogen na het tot 
stand komen van de overeenkomst in het geval 
dat onverwachte kostprijsfactoren daartoe 
aanleiding geven.

c.  Alle prijzen zijn gesteld in euro’s tenzij uit-
drukkelijk anders overeengekomen. Mogelijk 
valutaverlies door wijziging koersen van de 
opdrachtgever is geheel voor zijn rekening.

d.  Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief 
eventuele vervoers- of emballagekosten.

4. Betaling

a.  Alle betalingen dienen in beginsel plaats te 
vinden voor levering van de goederen tenzij 
anders overeengekomen. 

b.  Binnen 5 werkdagen dient de afnemer eventuele 
reclames over tekortkomingen in de factuur 
schriftelijk aan IMS-Solar BV kenbaar te maken.

c.  In geval dat een relatie niet binnen de onderling 
overeengekomen termijn aan zijn betalings-
verplichtingen voldoet heeft IMS-Solar BV het 
recht om zonder nadere sommatie de wettelijke 
handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf de 
vervaldag in rekening te brengen. Dit tot aan 
de datum van algehele voldoening en on-
verminderd de andere rechten die IMS-Solar BV 
toekomen.
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d.  Kosten welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig 
of niet behoorlijk nakomen van verplichtingen 
van de afnemer op basis van de overeenkomst 
zijn voor rekening van de afnemer. Onder deze 
kosten zijn inbegrepen de kosten van sommatie, 
opzegging, incasso en deurwaarder. De afnemer 
is eveneens verantwoordelijk voor de kosten 
van de raadsman/advocaat en procureur 
plus alle andere buitengerechtelijke alsmede 
gerechtelijke kosten.

e.  Betalingen gedaan door de afnemer strekken 
ter voldoening van alle verschuldigde rente en 
kosten en vervolgens ter voldoening van de 
opeisbare facturen waarbij de oudste facturen 
het eerst worden voldaan. 

f.  Op het moment dat de afnemer met de betaling 
in gebreke blijft, alsmede in het geval van 
faillissement, aanvrage van surseance van 
betaling en stillegging of liquidatie van de 
onderneming is alles dat IMS-Solar BV van 
de afnemer te vorderen heeft onmiddellijk 
opeisbaar.

g.  Bij een eerste vordering van IMS-Solar BV is een 
opdrachtgever gehouden zakelijke zekerheid 
of een bankgarantie af te geven voor alles dat 
de opdrachtgever uit hoofde van de overeen-
komst schuldig is aan IMS-Solar BV. IMS-Solar is 
gerechtigd om nakoming van de verplichtingen 
tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de 
afnemer al haar verplichtingen is nagekomen.

5. Levering en risico

a.  Het in de geaccepteerde offerte vermeldde dan 
wel per mail overeengekomen afleveradres en 
tijdstip geldt als uitgangspunt voor de levering. 
De levertijd wordt door IMS-Solar bij benadering 
vastgesteld en is niet bindend. Indien er in de 
geaccepteerde offerte dan wel op andere 
schriftelijk wijze door IMS-Solar geen plaats van 
levering is vermeld dan vindt levering plaats af 
magazijn.

b.  Overschrijding van de overeengekomen termijn 
voor levering geeft de afnemer niet het recht 
haar verplichtingen uit hoofde van de overeen-
komst op te schorten.

c.  Overschrijden van de leveringstermijn waar-
binnen levering plaats zal vinden leidt niet tot 
aansprakelijkheid van IMS-Solar BV betreffende 
directe of indirecte gevolgen van te late levering. 

d.  IMS-Solar heeft het recht om de door haar te 
leveren goederen in delen te leveren, tenzij 
anders overeengekomen is. 

e.  Afnemer dient de goederen die hij (op afroep) 
besteld heeft binnen 5 werkdagen na beves-
tiging van de opdracht af te nemen. Mocht de 
afnemer de goederen niet, niet tijdig of op de 
overeengekomen locatie afnemen doordat zij 
niet de noodzakelijke medewerking verleent of 
enig andere tekortkoming van haar zijde dan 
is de afnemer rechtswege in verzuim. In deze 
situatie heeft IMS-Solar BV het recht de 
goederen vanaf de plaats waar en het tijdstip 
waarop de levering plaats dient te vinden, voor 
rekening en risico van de afnemer te vervoeren 
naar en op te slaan op een door IMS-Solar BV te 
bepalen locatie. In dit geval is de klant verant-
woordelijk voor de gederfde winst en alle ter 
zaken gemaakte kosten, waarbij deze vergoeding 
minimaal 20% van het netto factuurbedrag 
bedraagt, dit onverminderd het recht om voor 
het meerdere schadevergoeding te eisen.
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f.  Mocht de afnemer de goederen niet binnen 
twee maanden na de mogelijkheid tot leveren 
in ontvangst hebben genomen dan is 
IMS-Solar BV gerechtigd de overeenkomst op 
grond waarvan de levering plaats zou vinden, 
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en 
de te leveren goederen te verkopen of terug te 
nemen. Voor alle gemaakte kosten en gederfde 
winst is de afnemer verantwoordelijk en 
hiervoor is zij een vergoeding verschuldigd.

g.  De afnemer is verantwoordelijk voor het risico 
van verlies, beschadiging dan wel het geheel 
of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren 
goederen. Deze kosten komen voor rekening van 
de afnemer vanaf het moment van levering.

h.  Eventuele kosten die verband houden met (na)
levering van goederen, zoals onder andere 
kosten van vervoer, verzekering, emballage, 
takel-, laad- en loskosten en het verkrijgen van 
de benodigde documenten en vergunningen 
zijn voor rekening en risico van de afnemer.

6. Retourzendingen

Door IMS-Solar BV geleverde goederen mogen 
retour gezonden worden na schriftelijke toe-
stemming daartoe door IMS-Solar BV. Dergelijke 
retourzendingen zijn volledig voor rekening en 
risico van de afnemer.  

7. Voorbehoud van eigendom

a.  Tot het moment waarop de afnemer zich aan 
alle verplichtingen, in juistheid en volledigheid, 
heeft voldaan behoudt IMS-Solar BV zich het 
eigendom van al het geleverde materiaal. 

b.  Tot het moment dat vorderingen van 
IMS-Solar BV niet zijn voldaan en overdracht 
van eigendom hierdoor nog niet heeft plaats-
gevonden, is het deze afnemer niet toegestaan 
om het geleverde in eigendom over te dragen 
aan derden, zakelijk of verbintenisrechtelijk te 
bezwaren of te vervreemden, op wat voor wijze 
dan ook.

c.  De afnemer is verplicht het materiaal waarvan 
het eigendom nog niet is overgedragen als een 
goed huisvader te beheren.

d.  Indien de afnemer bij nakoming van enige 
verplichtingen richting IMS-Solar BV in gebreke 
blijft heeft laatstgenoemde het recht om het 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
materiaal terug te nemen. De afnemer verleent 
IMS-Solar BV het onherroepelijke recht om de 
locatie en de gebouwen, waar de afnemer onze 
materialen in opslag heeft, te betreden of te 
laten betreden door een door IMS-Solar BV aan 
te wijze derde indien IMS-Solar BV het geleverde 
wenst terug te nemen of indien zij de feitelijke 
aanwezigheid van het geleverde materiaal in 
de betreffende gebouwen wenst te controleren. 
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