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1. Algemeen 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. GreenSol: de eenmanszaak GreenSol, 
ingeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 53755723; 

b. Klant: alle opdrachtgevers, klanten, cliënten en 
afnemers van GreenSol; 

c. Overeenkomst: de tussen GreenSol en de Klant 
tot stand gekomen overeenkomst; 

d. Schriftelijk: zowel op papier als elektronisch 
(waaronder begrepen per e-mail) door GreenSol 
bevestigde afspraken. Berichten via Social Media, 
waaronder begrepen WhatsApp en private 
messages in applicaties zoals Facebook en 
LinkedIn worden niet als schriftelijke berichten 
beschouwd en binden GreenSol niet. 

e. Bedrijfsruimtes: bedrijfs- en recreatieruimtes, 
sport- en fitness accommodaties, theaters en 
concertzalen en andere bedrijfs- en 
kantoorruimtes en locaties. 
 

2. Werkzaamheden GreenSol 
2.1 GreenSol rekent de volgende werkzaamheden tot haar 

bedrijfsactiviteiten:  
 
a. Het verzorgen van adviezen op het gebied van 

verlichting van Bedrijfsruimtes. 
b. De (weder)verkoop van producten die 

samenhangen met verlichting van Bedrijfsruimtes, 
waaronder begrepen, doch niet beperkt tot: 
armaturen, lampen, transformatoren, etc. 

c. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden, 
waaronder begrepen het installeren van armaturen, 
lampen, dimmers, transformatoren etc., in het 
kader van de inrichting en uitvoering van 
verlichting van Bedrijfsruimtes. 

 
2.2 GreenSol verricht haar werkzaamheden en leveringen 

uitsluitend aan ondernemers en ondernemingen. Indien 
de Klant een natuurlijke persoon betreft zijn deze 
voorwaarden eveneens van toepassing, met dien 
verstande dat in dat geval de wettelijke regels inzake 
het consumentenrecht worden gevolgd. Indien in dat 
geval een beding in deze algemene voorwaarden als 
een ‘zwart’ of ‘grijs’ beding wordt aangemerkt, zal 
GreenSol dat beding buiten toepassing laten. De 
andere wel rechtsgeldige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden blijven dan onverkort van 
toepassing. 
 

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen en offertes van GreenSol, alle met 
GreenSol gesloten overeenkomsten, alle door 
GreenSol verrichte leveringen, diensten (adviezen 
daarbij inbegrepen) en uitgevoerde werkzaamheden.  

3.2 Alle door GreenSol voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden ingeschakelde werknemers en derde 
partijen kunnen een beroep doen op deze algemene 
voorwaarden. 

3.3 Met GreenSol of met personeelsleden van GreenSol of 
met door GreenSol ingehuurde derden gemaakte 
afspraken die afwijken van deze algemene 
voorwaarden binden GreenSol slechts indien GreenSol 
daar voorafgaand schriftelijk mee heeft ingestemd.  

3.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant of derden 
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 

4. Offertes 
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van GreenSol zijn 

vrijblijvend en binden GreenSol niet. 
4.2 Van de aanbieding of offerte afwijkende voorstellen 

zijdens de Klant binden GreenSol alleen indien deze 
door GreenSol schriftelijk aan de Klant zijn bevestigd. 

4.3 Tenzij op de offerte of aanbieding uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders is aangegeven zijn de in de offerte of 

aanbieding weergegeven prijzen exclusief installatie- 
en / of montagekosten, verzendkosten en exclusief 
BTW. 

4.4 De in de offerte of aanbieding opgegeven prijs is 
gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. 
Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen, na de 
aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, 
heeft GreenSol het recht die verhogingen in redelijkheid 
door te berekenen. Onder meer kan dit gebeuren bij 
wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de 
wisselkoers van de Euro tegenover andere valuta. 
 

5. Overeenkomsten 
5.1 Overeenkomsten met GreenSol komen slechts tot 

stand nadat de Klant de offerte of aanbieding heeft 
aanvaard en GreenSol de opdracht zoals omschreven 
in de offerte of aanbieding schriftelijk aan de Klant heeft 
bevestigd.  

5.2 Overeenkomsten worden door GreenSol of door 
GreenSol ingeschakelde werknemers uitgevoerd.  

5.3 GreenSol is gerechtigd om voor de uitvoering van de 
met de Klant gesloten overeenkomst derde partijen in 
te schakelen. 
 

6. Annulering 
6.1 Annulering van custom made producten of onderdelen 

van custom made producten is niet mogelijk. In dat 
geval is de Klant in ieder geval verplicht om de factuur 
van GreenSol volledig te voldoen. GreenSol is in dat 
geval bereid om met de Klant een nadere overeenkomst 
te sluiten over de verplichting van de Klant om de 
custom made producten af te nemen. 

6.2 In andere gevallen is de Klant gerechtigd om de 
Overeenkomst voor de levering van producten of de 
uitvoering van werkzaamheden te annuleren, op de 
volgende uitdrukkelijke voorwaarden:  
a. Tot zes weken voor de levering van de producten 

dan wel de uitvoering van de werkzaamheden 
dient de Klant 30% van de factuur van GreenSol 
te voldoen 

b. Tot vier weken voor de levering van de producten 
dan wel de uitvoering van de werkzaamheden 
dient de Klant 60% van de factuur van GreenSol 
te voldoen; 

c. Tot twee weken voor de levering van de producten 
dan wel de uitvoering van de werkzaamheden 
dient de Klant 100% van de factuur van GreenSol 
te voldoen. 

6.3 Ingeval van annulering van de Overeenkomst is 
GreenSol tevens gerechtigd aan de Klant alle met de 
Overeenkomst samenhangende kosten in rekening te 
brengen. 
 

7. Overmacht 
7.1 Onder overmacht wordt mede begrepen: iedere 

omstandigheid buiten de macht van GreenSol als 
gevolg waarvan het uitvoeren van werkzaamheden, het 
leveren van diensten of producten tijdelijk of blijvend 
wordt verhinderd. 

7.2 Meer in het bijzonder geldt als ‘overmacht’: oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, stakingen, brand, 
(cyber)terrorisme, (cyber)criminaliteit, extreem weer, 
ziekte epidemieën en pandemieën, stroomstoringen en 
andere ernstige storingen in het bedrijf van GreenSol of 
dat van de leveranciers van GreenSol, waarvan 
GreenSol geen verwijt kan worden gemaakt. 

7.3 In geval van Overmacht is GreenSol gerechtigd om de 
termijn van levering van producten of het voortzetten en 
afronden van werkzaamheden te verlengen met de 
termijn gedurende de overmachtssituatie voortduurt, 
danwel de Overeenkomst, voorzover deze nog niet is 
uitgevoerd, te ontbinden zonder dat GreenSol 
gehouden is om aan de Klant enige schade of kosten te 
vergoeden.   
 

8. Inkoopvoorwaarden 
8.1 Indien GreenSol producten inkoopt bij een derde partij 
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(hierna: de “Verkoper”) gelden de volgende aanvullende 
voorwaarden: 
 
a. Een aanvraag tot een offerte zijdens GreenSol is 

vrijblijvend en bindt GreenSol niet. 
b. Een offerte bindt GreenSol uitsluitend indien deze 

door GreenSol schriftelijk aan de Verkoper is 
bevestigd. 

c. De Verkoper staat ervoor in dat het door GreenSol 
in te kopen product voldoet aan alle wettelijke 
vereisten, technische specificaties en eisen van 
geschiktheid; 

d. De Verkoper staat ervoor in dat het door GreenSol 
in te kopen product voldoet aan de door GreenSol 
opgegeven specificaties en vereisten (zowel op 
het gebied van bruikbaarheid als duurzaamheid); 

e. Indien de door de Verkoper geleverde producten 
na aflevering niet blijken te voldoen aan de 
vereisten zoals vermeld onder c. en d. is de 
Verkoper gehouden om alle schade die GreenSol 
als gevolg daarvan lijdt en alle kosten die 
GreenSol als gevolg daarvan moet maken volledig 
aan GreenSol te vergoeden. 

f. De Verkoper levert de producten conform de 
overeengekomen leveringstermijn; 

g. Bij overschrijding van de met GreenSol 
overeengekomen leveringstermijn is de Verkoper 
gehouden om alle schade en kosten als gevolg 
daarvan aan GreenSol te vergoeden. 

h. GreenSol is gerechtigd om door de Verkoper 
geleverde producten die na ontvangst niet blijken 
te voldoen aan de in c. en d. vermelde vereisten 
op kosten van de Verkoper te retourneren. 
GreenSol is alsdan gerechtigd om de met de 
Verkoper gesloten overeenkomst zonder kosten 
en schadevergoeding te ontbinden. 

i. Facturen van de Verkoper dienen te voldoen aan 
de wettelijke vereisten zoals gesteld in de Wet op 
de omzetbelasting 1968. 

j. GreenSol is gerechtigd om facturen van de 
Verkoper te verrekenen met vorderingen die zij op 
de Verkoper heeft. 
 

9. Levering producten 
9.1 GreenSol koopt aan de Klant te leveren producten bij 

derde partijen in. Bij de inkoop betracht GreenSol de 
zorgvuldigheid die van haar als professioneel 
(weder)verkoper gevergd kan worden.  

9.2 Voor de levering van producten gaat GreenSol uit van 
de door de Klant opgegeven specificaties. Voor door de 
Klant aangegeven specificaties is GreenSol niet 
verantwoordelijk.  

9.3 De Klant plaatst zelf de producten. GreenSol is niet 
verantwoordelijk en niet aansprakelijk in geval de Klant 
producten bestelt die geplaatst worden in verouderde of 
niet passende armaturen of indien de door de Klant 
bestelde producten niet geschikt blijken te zijn voor het 
gebruik waarvoor de Klant ze besteld heeft of niet 
compatibel zijn met bij de Klant aanwezige systemen, 
circuits en elektriciteitsvoorzieningen. In dat geval is 
GreenSol voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk 
en niet gehouden om de geleverde producten terug te 
nemen dan wel kosteloos te vervangen. 

9.4 Leveringen binnen Nederland geschieden aan het door 
de Klant opgegeven adres, tenzij anders 
overeengekomen. 

9.5 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. 
Indien de overeengekomen levertijd wordt 
overschreden, is de Klant bevoegd om GreenSol bij 
aangetekend schrijven een redelijke nadere termijn 
voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van 
deze termijn kan GreenSol aansprakelijk worden 
gesteld voor termijnoverschrijding. 

9.6 GreenSol is gerechtigd een bestelling producten in 
gedeelten aan de Klant uit te leveren, tenzij GreenSol 
met de Klant uitdrukkelijk anders schriftelijk is 
overeengekomen. 

9.7 Het risico voor te leveren producten gaat over op de 
Klant op het tijdstip dat de producten door GreenSol zijn 
afgegeven het door GreenSol ingeschakelde vervoers- 
of postbedrijf bedrijf danwel op het moment dat 
GreenSol met de producten op het door de Klant 
opgegeven afleveradres arriveert (parkeert).  

9.8 Het risico voor schade of verlies als gevolg van laden of 
lossen komt voor risico van de Klant. 
 

10. Samples 
10.1 Op de levering van samples zijn de bepalingen van 

artikel 9 onverkort van toepassing. Daarnaast zijn de 
hierna volgende bepalingen van toepassing. 

10.2 Geleverde samples dienen binnen 14 dagen na 
verzending aan de Klant onbeschadigd en zonder 
kosten voor GreenSol aan GreenSol geretourneerd te 
worden. 

10.3 Indien GreenSol de samples niet binnen 14 dagen na 
verzending of niet in onbeschadigde staat van de Klant 
retour ontvangt, zendt GreenSol een factuur voor de 
geleverde samples. Deze factuur dient volledig door de 
Klant voldaan te worden.  

10.4 GreenSol houdt zich het recht voor om voorafgaand aan 
de levering van samples een borg, verwerkt in een 
voorschotnota aan de Klant te zenden, welke 
voorschotnota volledig dient te zijn voldaan voordat tot 
verzending van de samples wordt overgegaan. In geval 
de Klant de samples binnen de in 10.2 gestelde termijn 
in onbeschadigde staat aan GreenSol retourneert, zal 
de voorschotnota aan de Klant worden gecrediteerd. 
Indien de Klant de samples niet binnen de in 10.2 
vermelde termijn in onbeschadigde staat aan GreenSol 
retourneert zendt GreenSol een eindfactuur waarmee 
het op de voorschotnota betaalde bedrag wordt 
verrekend. 
 

11. Installatiewerkzaamheden 
11.1 De Klant verstrekt tijdig en volledig alle informatie en 

inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 
de installatiewerkzaamheden. 

11.2 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gaat GreenSol 
uit van de situatie op de werkplaats ‘as is’. GreenSol is 
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het 
aanpassen van armaturen, bedrading, transformatoren, 
schakelkasten, en andere voorzieningen. GreenSol is 
evenmin gehouden om aanpassingswerkzaamheden 
uit te voeren. Indien GreenSol tijdens het uitvoeren van 
de installatiewerkzaamheden constateert dat om de 
werkzaamheden met goed resultaat uit te kunnen 
voeren op de werkplaats aanwezige armaturen, 
bedrading, transformators of andere voorzieningen 
aangepast, geüpdatet of vervangen dienen te worden, 
zal GreenSol de Klant hierop attenderen. GreenSol is in 
dat geval gerechtigd om, zonder tot enige schade- of 
kostenvergoeding gehouden te zijn, de 
installatiewerkzaamheden op te schorten. GreenSol zal 
alsdan de werkzaamheden uitsluitend hervatten of 
voortzetten indien de Klant schriftelijk aan GreenSol 
bevestigt dat de werkzaamheden conform 
Overeenkomst uitgevoerd dienen te worden, danwel 
schriftelijk aan GreenSol de (extra) opdracht bevestigt 
dan wel schriftelijk aan GreenSol bevestigt dat een 
derde partij aanpassingswerkzaamheden zal verrichten 
waarna GreenSol de werkzaamheden conform de 
Overeenkomst kan hervatten, uitvoeren en afronden. 
GreenSol is voor de in dit artikel 11.2 vermelde 
omstandigheden niet aansprakelijk. 

11.3 Indien de installatiewerkzaamheden het installeren van 
door de Klant aangeleverde zaken betreft is GreenSol 
niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, duurzaamheid 
en compatibiliteit van de door de Klant aangeleverde 
zaken. De Klant staat ervoor in dat hij de zaken tijdig 
voor aanvang van de installatiewerkzaamheden op een 
voor GreenSol bereikbare plaats ter beschikking heeft 
staan. 

11.4 De Klant staat ervoor in dat hij voor aanvang van de 
werkzaamheden over alle benodigde vergunningen en 
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ontheffingen om de installatiewerkzaamheden uit te 
kunnen voeren beschikt. GreenSol is hier niet 
verantwoordelijk voor. 

11.5 De Klant zal GreenSol, haar medewerkers en de door 
GreenSol voor de werkzaamheden ingeschakelde 
derden toegang tot de bouw- of werkplaats of 
Bedrijfsruimte verschaffen. 

11.6 Ingeval GreenSol, medewerkers van GreenSol of door 
GreenSol ingeschakelde derden op locatie van de Klant 
werkzaamheden verrichten, zal de Klant kosteloos de in 
redelijkheid gewenste faciliteiten aan GreenSol, diens 
medewerkers en derden ter beschikking stellen. 

11.7 De Klant draagt verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor een veilige werkomgeving van 
GreenSol, door GreenSol ingeschakelde werknemers 
en door GreenSol ingeschakelde derden. 

11.8 De Klant zal GreenSol vrijwaren voor aanspraken van 
derden, medewerkers van GreenSol daaronder 
begrepen, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het 
handelen of nalaten van de Klant of van onveilige 
situaties in diens organisatie. 

11.9 In de Overeenkomst vastgelegde aanvangstijden/data 
en opleverdata zijn bij benadering. GreenSol streeft 
ernaar om deze tijden en data zoveel mogelijk op te 
volgen, echter is zij gerechtigd om de werkzaamheden 
eerder of later aan te vangen en het werk op een 
eerdere of latere datum (met een maximum van 10 
dagen) op te leveren, zonder enige schade- of 
kostenvergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn. 

11.10 Veranderingen in of toevoegingen aan de door 
GreenSol te verrichten installatiewerkzaamheden 
kunnen slechts na nadere schriftelijke 
overeenstemming tussen partijen worden uitgevoerd of 
aangebracht. 

11.11 De door GreenSol uitgevoerde 
installatiewerkzaamheden worden als afgerond 
beschouwd wanneer: 
a. De Klant de installatie heeft goedgekeurd, of; 
b. Het geïnstalleerde door de Klant in gebruik is 

genomen, of; 
c. GreenSol schriftelijk aan de Klant heeft 

medegedeeld dat de installatiewerkzaamheden 
zijn afgerond en de Klant niet binnen 7 dagen na 
de mededeling dit schriftelijk gemotiveerd betwist. 
 

12. Advies- en ontwerpwerkzaamheden 
12.1 De Klant of een door de Klant ingeschakelde partij 

verstrekt GreenSol voorafgaand aan het uitvoeren van 
de advies- of ontwerpwerkzaamheden, binnen de met 
GreenSol overeengekomen termijn en volledig alle 
informatie en inlichtingen die van belang zijn of kunnen 
zijn voor het uitvoeren van de advies- of 
ontwerpwerkzaamheden. 

12.2 Indien de Klant niet in staat blijkt om tijdig en volledig 
alle voor het uitvoeren van de advieswerk of 
ontwerpwerkzaamheden benodigde informatie en 
inlichtingen te verstrekken is GreenSol gerechtigd om 
de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te 
zijn tot enige vergoeding van schade of kosten aan de 
Klant. 

12.3 Door GreenSol verzorgde adviezen of ontwerpen zijn 
volledig gebaseerd op de door de Klant of door de Klant 
ingeschakelde derde verstrekte informatie, inlichtingen 
en inschattingen. 

12.4 Door of voor of namens de Klant voor de advies- of 
ontwerpwerkzaamheden opgegeven afmetingen, 
maatvoeringen, wattages, hoeveelheden, informatie, 
inlichtingen en inschattingenkomen uitsluitend voor 
rekening van de Klant.  

12.5 GreenSol is in geen geval aansprakelijk voor verkeerd 
uitgevallen adviezen of ontwerpen (beide in de breedste 
zin des woords) als gevolg van door de Klant (of door 
de Klant ingeschakelde derden) verstrekte informatie, 
inlichtingen en inschattingen. 
 
 

13. Garanties 
13.1 GreenSol geeft op de aan de Klant geleverde of in 

opdracht van de Klant geïnstalleerde producten geen 
garanties, behoudens de op de producten door de 
fabrikant of leverancier verstrekte garanties.  

13.2 Alle in dit artikel 13 genoemde garantieverplichtingen 
vervallen in het geval: 
a. nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder 

voorafgaande toestemming van GreenSol zijn 
uitgevoerd; 

b. het geleverde niet goed of op de gebruikelijke 
wijze is onderhouden; 

c. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de 
bestemming is gebruikt; 

d. het geleverde is toegepast, gebruikt in of voor, 
ingebouwd in of geïnstalleerd op installaties of 
elektriciteitscircuits of -voorzieningen die niet 
compatible zijn met de producten. 
 

14. Facturatie en betaling 
14.1 Betaling van facturen van GreenSol dient te geschieden 

binnen 10 werkdagen na factuurdatum, tenzij op de 
factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is 
overeengekomen.  

14.2 Betaling van facturen dient te geschieden op het op de 
factuur opgegeven bankrekeningnummer onder 
vermelding van het factuurnummer.  

14.3 Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn 
(volledig) heeft betaald is hij, zonder verdere sommatie 
of ingebrekestelling in verzuim en heeft GreenSol het 
recht om vanaf de vervaldatum van de factuur aan de 
Klant (samengestelde) rente in rekening te brengen van 
10 % per maand of gedeelte daarvan, tot aan de datum 
van algehele voldoening van het factuurbedrag. Indien 
het rentepercentage van 10% in voorkomend geval niet 
van toepassing is, geldt de wettelijke handelsrente. 

14.4 In geval de Klant in verzuim verkeert is de Klant tevens 
gehouden alle voor incasso van de factuur te maken 
gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso)kosten, 
waaronder begrepen advocaatkosten, aan GreenSol te 
vergoeden, met een minimum van € 750,00. 

14.5 In geval de Klant in verzuim verkeert behoudt GreenSol 
zich het recht voor om haar vordering op de Klant uit 
handen te geven aan een door GreenSol in te 
schakelen incassobureau. De Klant is alsdan gehouden 
om alle door het incassobureau in rekening te brengen 
kosten te vergoeden. 

14.6 In geen geval is de Klant gerechtigd om een 
(beweerdelijke) vordering op GreenSol te verrekening 
met de factuur (of facturen) van GreenSol.  

14.7 GreenSol is te allen tijde gerechtigd voorafgaand aan 
het uitvoeren van werkzaamheden of de levering van 
producten een voorschotnota aan de Klant te zenden, 
welke voorafgaand aan het uitvoeren van de 
werkzaamheden of de levering van de producten 
volledig door de Klant dient te zijn voldaan. Ingeval een 
voorschotnota niet tijdig of niet volledig door de Klant 
wordt voldaan is GreenSol gerechtigd om de 
Overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding 
van schade of kosten aan de Klant verschuldigd te zijn. 

14.8 Betaling van een factuur in gedeelten is uitsluitend 
toegestaan indien dit schriftelijk met GreenSol is 
overeengekomen. 
 

15. Reclames 
15.1 Reclames over geleverde zaken, over onjuistheden in 

facturen of over verrichte werkzaamheden dienen te 
geschieden binnen 7 dagen na datum van de levering, 
c.q. na factuurdatum. 

15.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend 
schrijven, tenzij de ontvangst van de klacht door 
GreenSol binnen deze termijn schriftelijk is bevestigd.  

15.3 Bij overschrijding van de in 15.1 genoemde termijn 
vervalt het recht op reclame. Dit recht vervalt tevens 
indien de door GreenSol geleverde zaken door de Klant 
zijn verwerkt. 
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16. Eigendomsvoorbehoud 
16.1 Alle door GreenSol aan de Klant afgeleverde zaken en 

producten blijven eigendom van GreenSol totdat de 
Klant volledig heeft voldaan aan zijn 
(betalings)verplichtingen jegens GreenSol.   

16.2 De Klant verplicht zich tot een dusdanige administratie 
en opslag van de aan GreenSol in eigendom 
toebehorende zaken dat die zaken herkenbaar blijven 
als eigendom van GreenSol. 

16.3 Het is de Klant niet toegestaan om door GreenSol onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
vervreemden of te bezwaren.  

16.4 De Klant verplicht zich om op eerste verzoek aan 
GreenSol zijn volledige medewerking te verlenen om de 
aan GreenSol onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken door GreenSol te laten inspecteren of terug te 
laten halen.  

16.5 De verboden en verplichtingen uit artikelen 16.2-16.4 
komen te vervallen zodra de Klant volledig aan zijn 
(betalings)verplichtingen jegens GreenSol heeft 
voldaan. 
 

17. Ontbinding Overeenkomst 
17.1 GreenSol is gerechtigd om (zonder tot enige 

schadevergoeding aan de Klant gehouden te zijn) de 
levering van producten en de uitvoering van 
werkzaamheden te staken en de Overeenkomst te 
ontbinden indien: 
a. De Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet 

aan de verplichtingen, die voor hem uit de 
Overeenkomst voortvloeien; 

b. De Klant surseance van betaling of faillissement 
(of in geval van de Klant een natuurlijke persoon is: 
WSNP) aanvraagt, dan wel een derde het 
faillissement van de Klant aanvraagt; 

17.2 De vordering ter zake van het reeds door GreenSol 
uitgevoerde deel van de Overeenkomst, alsmede de uit 
de ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst 
daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. 

 
18. Aansprakelijkheid GreenSol 
18.1 Behoudens een beroep op garantie, zoals omschreven 

in artikel 13, is GreenSol niet aansprakelijk voor schade 
als gevolg van gebreken in of aan geleverde zaken of 
verrichte werkzaamheden, zowel bij de Klant als in 
opdracht van de Klant bij derden.   

18.2 Evenmin is GreenSol aansprakelijk voor fouten of 
schade veroorzaakt door door GreenSol voor het 
uitvoeren van werkzaamheden ingeschakeld 
personeelsleden of door GreenSol ingeschakelde 
derden. 

18.3 GreenSol is niet aansprakelijk voor schade of verlies als 
gevolg van voor het leveren van producten of het 
uitvoeren van werkzaamheden door de Klant of derden 
verstrekte informatie, inlichtingen en inschattingen. 

18.4 In geval de artikelen 18.1-18.3 niet van toepassing zijn 
is de aansprakelijkheid van GreenSol beperkt tot het 
bedrag dat wordt uitgekeerd onder de 
bedrijfsaansprakelijkheidspolis van GreenSol, 
vermeerderd met het eigen risico.  

18.5 De in dit artikel vastgelegde uitsluitingen en 
beperkingen van de aansprakelijkheid van GreenSol 
gelden niet indien de Klant aantoont dat de schade of 
het verlies veroorzaakt is door opzet of bewuste 
roekeloosheid van GreenSol. 
 

19. Algemene Verordening Persoonsgegevens 
19.1 Indien en voor zover GreenSol voor het uitvoeren van 

haar bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verwerkt, 
verwerkt zij die voor het doen uitvoeren van 
Overeenkomsten. 

19.2 Bij de verwerking van persoonsgegevens volgt 
GreenSol de bepalingen van de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens.  
 

20. Toepasselijk recht en geschillen 
20.1 Op alle door GreenSol gesloten Overeenkomsten, door 

GreenSol uitgevoerde werkzaamheden en door 
GreenSol gedane leveringen van producten is 
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing met 
uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag (in 
geval van internationale Overeenkomsten).  

20.2 Geschillen, voorvloeiend uit of verband houdend met de 
Overeenkomst, door GreenSol uitgevoerde 
werkzaamheden en door GreenSol gedane leveringen 
van producten zullen in de eerste instantie worden 
voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.  
 
 
 
 
 

 


