Beste Klant,
Uw kwalitatieve PV installatie van Schuco International is inmiddels opgestart.
U hebt gekozen voor een garantie type PV10 van Schuco.
Als Schuco partner dienen wij, WISKON BVBA, in het bezit te zijn van volgende documenten om de garantie
te bestatigen en aan Schuco te bezorgen. Gelieve deze documenten getekend terug te bezorgen aan.
Wiskon BVBA
Eeksken 43
9920 Lovendegem
Paraferen op elke pagina en laatste pagina tekenen.
Vervolgens zal, na aanvraag en goedkeuring bij schuco, het certificaat u toegestuurd worden.

Hoogachtend,

WISKON BVBA
Koen De Wispelaere
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10-jarige PV-installatiegarantie
Bij de configuratie van een fotovoltaïsche installatie binnen de Benelux waarbij uitsluitend module-, SGI-Omvormers- en
onderconstructiecomponenten van het merk “Schüco” worden toegepast (hierna PV-installatie), biedt Schüco International KG (hierna „Schüco“) de
koper, die de componenten bij Schüco heeft aangeschaft, de volgende tienjarige PV installatiegarantie, in zoverre de fotovoltaïsche installatie niet op
een bewegend object zoals een vrachtwagen, boot of vliegtuig is geïnstalleerd:
I. Garantieafsluiting
De koper vult het aanvraagformulier voor het afsluiten van een PV-installatiegarantie volledig en naar waarheid in. Vervolgens stuurt de koper het
formulier aan Schüco International KG, Verkaufsinnendienst Solar, Karolinenstrasse 1-15, D-33609 Bielefeld. Hier worden de gegevens op juistheid
gecontroleerd en bij positieve uitslag wordt de aanvraag in behandeling genomen en krijgt de koper het garantiecertificaat toegezonden. Schüco
heeft het recht om de originele documenten, behorende bij de aankoop of de identificatie van de drie componenten (modules, Omvormers en
onderconstructies) ter controle op te vragen. De aanvraag wordt door Schüco niet meer in behandeling genomen wanneer een van de drie
componenten langer dan 6 maanden voor het indienen van de aanvraag door Schüco aan de koper werd geleverd.
II. Garantietermijn
De garantietermijn bedraagt 10 jaar en gaat in na levering van de op dat moment laatst door Schüco aan de koper geleverde componenten.
III. Garantie-inhoud en -aanspraken
1. SGI-Omvormers
a) Garantieafwikkeling en -rechten met betrekking tot SGI string-omvormers met
minder dan 10 kW vermogen (hierna „string-omvormers)
Wanneer een Schüco string-omvormer tijdens de garantieperiode defecten vertoont, neemt de koper contact op met de Solar-hotline van
Schüco (telefoonnummer hieronder). Onder vermelding van het serienummer van de string-omvormer die de defecten vertoont, wordt
binnen 48 uur een vervangapparaat aan de koper opgestuurd die tegen de defecte string-omvormer moet worden geruild. De defecte
string-omvormer wordt na ontvangst van het vervangapparaat door Schüco opgehaald. De defecte string-omvormer moet met een kopie
van de originele factuur in de originele verpakking of een vergelijkbare verpakking, binnen 10 dagen worden klaargezet zodat Schüco deze
kan ophalen. De defecte string-omvormer wordt na acceptatie van het vervangapparaat eigendom van Schüco. Het typeplaatje van de
defecte string-omvormer moet op het apparaat zitten en duidelijk leesbaar zijn, verder mag het garantiezegel niet zijn beschadigd.
Wanneer de kopie van de originele factuur aanwezig is, het typeplaatje duidelijk leesbaar en het garantiezegel onbeschadigd is, zal Schüco
de werking van de string-omvormer testen. Wanneer Schüco de garantieaanvraag accepteert, blijft de door de koper opgestuurde
string-omvormer bij Schüco en houdt de koper het vervangapparaat. Wanneer Schüco de defecte werking van de string-omvormer niet
erkent en/of het garantiezegel beschadigd is en/of het typeplaatje niet aanwezig of onleesbaar is en/of de kopie van de originele factuur
ontbreekt, blijft het vervangapparaat eveneens bij de koper. De opgestuurde stringomvormer wordt in dit geval door Schüco gerepareerd
en de koper moet de reparatiekosten betalen. De kosten worden beperkt tot de nieuwprijs van de stringomvormer volgens de geldende
actuele Schüco-prijslijst. Bovendien moet de koper € 50,- voor het vervangapparaat en de bijkomende transportkosten betalen. Door het
leveren van het vervangapparaat wordt de garantietermijn niet verlengd. Schüco betaalt in geval van garantie aan de koper een
uitwisselingsbedrag van € 100,- per string-omvormer.
b) Garantieafwikkeling en -rechten met betrekking tot centrale omvormers uit de
SGI-serie met een vermogen van 10 tot 33 kW (hierna “centrale omvormers”)
Wanneer een centrale omvormer tijdens de garantieperiode defecten vertoont, neemt de koper contact op met de Solar-hotline van
Schüco (telefoonnummer hieronder). Hierbij moet het serienummer worden vermeld. Schüco stuurt binnen 5 werkdagen (ma-vrij m.u.v.
officiële feestdagen) na melding van de storing aan Schüco een servicemonteur naar de locatie van de centrale omvormer. Bij het bepalen
van deze periode wordt de dag waarop de storingsmelding bij Schüco ingaat niet meegerekend. De koper is verplicht de originele
verpakking tijdens het bezoek van de servicemonteur te tonen. Bij de centrale omvormer moet het typeplaatje op het apparaat duidelijk
leesbaar zijn. Wanneer de originele factuur aanwezig is en het typeplaatje duidelijk leesbaar is, zal Schüco de werking van de defecte
centrale omvormer ter plaatse testen. Zo niet, dan vervalt het recht op garantie. Wanneer Schüco de defecte werking accepteert, wordt de
centrale omvormer ter plaatse gerepareerd. De reparatieplicht beperkt zich tot technisch, ter plaatse uitvoerbare reparaties. Wanneer
Schüco de defecte werking van de centrale omvormer niet erkent en/of het typeplaatje niet aanwezig of onleesbaar is en/of de originele
factuur ontbreekt, moet de klant de reparatiekosten en voorrijkosten voor de centrale omvormer dragen. Door het repareren van de
centrale omvormer wordt de garantietermijn niet verlengd.
c) Bijzondere uitsluitbepalingen met betrekking tot string- en centrale omvormers
De garantie voor string- en centrale omvormers is niet van toepassing op defecten die verband houden met
• in werking stellen van de omvormer bij defecte veiligheidsvoorzieningen,
• eigenhandige wijzigingen aan de omvormers of reparatiepogingen,
• ontoereikende ventilatie van de omvormer,
• niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften,
• incorrecte samenstelling of montage van de totale installatie of
• gebruik in een regio zonder goedkeuring van het apparaat.
2. PV-modules
Schüco garandeert voor de PV-module een modulevermogen van ten minste 90% van het door Schüco gespecificeerde nominale
vermogen binnen tien (10) jaar vanaf het begin van de garantietermijn. Wanneer de PV-module het voorgenoemde gegarandeerde
minimale vermogen niet binnen de betreffende garantietermijn overeenkomstig de door de koper aan te tonen, en door Schüco erkend
vermogenscontrole bereikt, zal Schüco deze vermogensbeperking, na een keuze te hebben gemaakt voor reparatie, vervangingslevering of
anderszins, compenseren. De vermogenscontrole moet hierbij onder STC-omstandigheden (Standard Test Conditions: celtemperatuur
25°C, stralingsvermogen 1000 W/m², spectrum AM 1,5) plaatsvinden. De garantie met betrekking tot de PV-modules komt te vervallen
wanneer er sprake is van verminderd vermogen als gevolg van
• toepassing van een kapotte aansluitkabel of halfgeleiderdiode,
• schakeling van de PV-module met PV-modules van een ander type of een andere
fabrikant,
• een slechte bekabeling of aansluiting van de PV-modules of verkeerde uitvoering van
deze werkzaamheden.Door reparatie, vervanging of overige maatregelen door Schüco wordt de garantietermijn niet verlengd.
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3. Dragende constructies
Op alle door Schüco geleverde materialen van het onderconstructiesysteem voor fotovoltaïsche installaties biedt Schüco de koper een
tienjarige garantie met betrekking tot het optreden van ernstige defecten aan het materiaal. In het geval dat zich binnen de genoemde
garantietermijn ernstige defecten voordoen aan de fotovoltaïsche installatie, zal Schüco deze defecten naar eigen keuze door middel van
reparatie, vervanging of op overige wijze compenseren. De koper moet de defecten kunnen aantonen via een door
Schüco erkende materiaaltest. Visuele degradaties vormen in ieder geval geen ernstig defect aan het materiaal. Door reparatie, vervanging
of overige maatregelen door Schüco wordt de garantietermijn niet verlengd.
4. Uitsluiting verdere aanspraken
Verdere aanspraken op vergoeding van kosten zoals hierboven genoemd, zoals bijv. bijkomende transportkosten, kosten i.v.m. de
vermogenscontrole, kosten voor demontage en montage en voor een onderzoek op locatie of andere indirecte kosten of
schadevergoeding zijn in het kader van deze PV-installatiegarantie uitgesloten.
IV. Algemene uitsluitingen van de garantie
Aanspraak op garantie is uitgesloten wanneer
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met een geconfigureerde fotovoltaïsche installatie die niet door deskundig of niet door
Schüco getraind personeel is opgebouwd,
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met een geconfigureerde fotovoltaïsche installatie die incorrect is opgebouwd,
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met een geconfigureerde fotovoltaïsche installatie die is opgebouwd, gebruikmakend van
andere, foutieve, onderdelen dan de genoemde componenten en die niet door Schüco geleverd zijn.
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met het feit dat de relevante montage- en bedieningsrichtlijnen niet zijn opgevolgd,
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met het feit dat de relevante veiligheidsrichtlijnen niet zijn opgevolgd,
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met een strafbare handeling,
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met gebruik van geweld of met het transport,
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met natuurkrachten zoals bijv. aardbevingen, orkanen, wervelstormen,
vulkaanuitbarstingen, overstromingen, directe of indirecte blikseminslag, sneeuwoverlast, lawines, aardverschuivingen of vorst.
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met ondeskundige behandeling/bediening van de onderdelen,
• de ontvangen aanspraak op de garantie verband houdt met het niet opvolgen van de onderhoudsrichtlijnen (het opvolgen van de
onderhoudsrichtlijnen moet op verzoek van Schüco door de koper kunnen worden aangetoond) of
• de aanspraak op garantie is niet binnen 6 weken na waarneming van het defect door de koper ingediend (het aanhouden van deze termijn moet op
verzoek van Schüco door de koper kunnen worden aangetoond),
• het garantiecertificaat op basis van onjuiste beweringen door de aanvrager/koper is verstrekt.
V. Algemene bepalingen
Op deze garantieverklaring is de wetgeving binnen de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN Kooprecht. § 443 sectie 2
BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek) is niet van toepassing op deze garantie. De garantieaanspraken van de koper worden door deze garantie niet
beperkt of uitgesloten. Door het leveren van het vervangapparaat of reparatie van meerdere componenten wordt de garantietermijn niet verlengd.
Wanneer Schüco de koper voor afzonderlijke componenten aanvullende garantie biedt, dan wordt dit niet aangetast door de tienjarige PVinstallatiegarantie. Wanneer de rechten die uit deze garantie volgen aan een derde worden overgedragen, dan moet een garantieaanvraag via de
koper worden afgehandeld. Deze neemt contact op met Schüco, informeert Schüco over de situatie en is contactpersoon voor de betreffende
maatregelen. Pas wanneer een bedrijf wordt overgenomen en bij liquidatie of faillissement van de koper kan degene die hiervoor wordt aangewezen
direct met Schüco contact opnemen en de afhandeling waarnemen. Alle geschillen die volgen uit, of verband houden met deze garantieverklaring,
komen voor alle partijen, mits toegestaan, onder de jurisdictie van Bielefeld (Duitsland) te vallen.
VI. De Solar-hotline van Schüco
De Solar-hotline van Schüco verleent advies over componenten met betrekking tot alle onderwerpen en vragen die te maken hebben met
fotovoltaïek. De hotline is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 7:45 – 16:15 en vrijdag van 7:45 – 14:15 op telefoonnummer +32
(0)87 – 63 96 26 en +32 (0)87 – 63 96 27.
Bielefeld, november 2008
Schüco International KG

ALGEMENE VOORWAARDEN WISKON BVBA
Algemene draagwijdte der voorwaarden
1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de overeenkomst tussen de klant en BVBA WISKON, met betrekking tot het geheel van de aan ons of door
ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van
de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of documenten of
formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules
in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.
2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele
verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van
de klant, die desgevallend zal gehouden zijn ons te vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten indien wijzelf uit dien hoofde zouden aangesproken
worden.
3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.
Plaatsing en aanvaarding van de bestelling
4. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen door alle
middelen van recht bewezen worden.
Omvang van de bestelling
5. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het
voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden
uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van
BVBA WISKON inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in
hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de
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verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 B.W. is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met
onderhavige clausule. Werken en materialen die niet zijn opgenoemd in de offerte met aantallen, zijn nooit inbegrepen.
Prijsbepaling en herziening
6. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, zijn exclusief BTW. Ze werden vastgelegd op basis
van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig geldig op datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door
BVBA WISKON en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het
ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule P = p ( a s/s + b 1/1 + c).
7. Volgens de normen en modaliteiten zoals deze gelden voor werken uitgegeven in opdracht voor het Ministerie van Openbare Werken. De waarde der
respectievelijke parameters (a, b en c) zijn de volgende : Parameter a : 0,40 voor het procentueel aandeel van de lonen en sociale lasten. Parameter b
: 0,40 voor het procentueel aandeel van de materialen. Parameter c : 0,20 het procentueel van de algemene onkosten en de winst. Voorzieningen
opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Leveringen en termijnen
8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en
laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn
betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken
tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun
gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport,
enz. … die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk
voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf
weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de
eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van BVBA WISKON.
10. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is BVBA WISKON, haar onderaannemers of aangestelden slechts gehouden
op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en
blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
11. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en
onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige
stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
Aansprakelijkheid voor schade
12. De klant is jegens BVBA WISKON aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of
onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze
van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma terzake in dezelfde zin vrijwaren voor aanspraken van
derden.
BVBA WISKON is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde
materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie, of welke andere manipulatie ook aan onze firma
gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via
integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma
door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
13. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, indien de aansprakelijkheid van BVBA WISKON in het gedrang zou worden gebracht, het bedrag van de
schadevergoeding waartoe onze firma zal gehouden zijn, beperkt blijft tot de aankoopprijs die onze firma aangerekend heeft aan de klant voor de
materialen die zij geleverd heeft en die ingevolge een aan onze firma toerekenbare fout beschadigd zijn.
Het hogere bedrag van de schade én de schade aan derden blijven ten laste van de klant, die gehouden is tot vrijwaring van onze firma jegens derden,
voor alle schade en aankleven die het gevolg zijn van een onze firma toerekenbare fout.
14. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor de aanvang van de werken.
15. BVBA WISKON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan, aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het
onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en die niet kan verweten worden aan een fout van BVBA WISKON. BVBA WISKON is dus niet
aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen
BVBA WISKON.
Beëindiging
16. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons
uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de
reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20% van de totale
aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
17. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze
een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
18. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat BVBA WISKON bij de aanneming had
kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken.

Aanvaarding der werken
19. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt de waarborg van BVBA WISKON zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen
mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging der defecte stukken. De
vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding
gevorderd worden.
20. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door BVBA WISKON, onze onderaannemers of aangestelden
geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de
producenten van de betrokken materialen en goederen. Garantie op eender welke producten die Wiskon BVBA levert omvat ENKEL de
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21.
22.

23.
24.

fabrieksgarantie. De voorwaarden van de toeleveranciers van WISKON bvba worden automatisch aanvaard door de klant bij aankoop aan WISKON
bvba.
De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke
overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen
toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk
dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het
ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming
binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
In geen geval is BVBA WISKON aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers,
gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van de artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen
gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648.

Oplevering
25. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt van de Woning – Bouwwet (Wet Breyne), zal de oplevering der werken worden aanzien
als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De
voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk
niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze firma. De tienjarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en
2270 van het Burgerlijk Wetboek is waar wettelijk voorzien van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de
uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen
wordt geen waarborg gegeven.
26. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij
aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van
de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
27. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest
volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de
werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
28. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruik-name van het gebouw door de klant of diens gemachtigden
worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.
Klachten
29. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de
datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uitvoering der werken. Na deze termijn wordt de aanneming geacht definitief
aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als enige en definitieve oplevering. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van
verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende
bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW
aangiftes.
Eigendomsvoorbehoud
30. Alle goederen, materialen en benodigheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van BVBA WISKON tot aan de integrale betaling van
onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen en goederen of materialen van onze firma slechts een
onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het
risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en
vervreemding van deze goederen.
Betalingsmodaliteiten
31. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. BVBA WISKON behoudt zich het recht voor een door haar
te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der
werken.
32. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
33. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens
en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
Laattijdige betaling, kosten en aankleven, kennelijk onvermogen van de opdrachtgever
34. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een
interest van 10% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van
10% met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
35. Elke vertraging in de betaling, alsook het kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, kunnen aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen
en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze
firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
36. Alle kosten van ontbinding der overeenkomst met restitutie van partijen in een toestand alsof er geen overeenkomst was geweest, zijn uitsluitend
ten laste van onze medecontractant.
37. Onder fabrieksgarantie geldt enkel en alleen de garantie die de fabricant van het betreffende product levert, geen enkele garantie word verleend
door installateursbedrijf WISKON BVBA, uitzonderingen daarvan worden expliciet vermeld in de offerte. Garantie kan slechts verkregen worden na
betaling van het geheel van de installatie. (zonder de uitdrukkelijke betaling kan er geen garantie worden verleend)
Bevoegde rechtbank in geval van betwisting
38. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht van het kanton Zomergem en de Rechtbanken te Gent bevoegd, onverminderd het recht van de
verkoper zich te wenden tot het Vredegerecht/de Rechtbanken van de woonplaats van de koper.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN
1.
2.

3.
4.

De stevigheid van de sokkel en het draagvermogen van het gebouw, waarop de installatie geplaatst dient te worden valt onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat alle geïnstalleerde componenten van de firma WISKON (zeker elektrische/elektronische
toestellen) dienen geplaatst te worden in ruimtes vrij van vocht, vuil, stof en andere invloedsfactoren die de toestellen negatief kunnen
beïnvloeden. Daardoor vervalt elke garantie.
Indien de fabrieksgaranties of garanties van leveranciers door eender welke reden niet meer geldig zijn, kan Wiskon bvba nooit voor de
schade aansprakelijk worden gesteld.
Bij uitvoeren van onderzoek, vervanging, demontage, montage van producten onder fabrieksgarantie worden de geleverde werken die
WISKON bvba uitvoert steeds gefactureerd en valt dit nooit onder garantie. Ook indien de fabrieksgarantie om eender welke reden vervalt.
Garanties slaan enkel op fabrieksgaranties, niet op verplaatsingskosten, werkuren of eender welke kosten van Wiskon bvba. Wiskon bvba kan
eender verder garantie verbreken indien betaling van deze facturen niet geschiedt.

Voor CCM-installaties
5. Een te hoge vochtigheidsgraad van de CCM kan de verdeling van de CCM bemoeilijken (o.m. door het veroorzaken van opstopping) en zelfs
schade veroorzaken aan de verdeelinstallatie. Om dit te voorkomen dient de klant de vochtigheidsgraad van de CCM goed in het oog te
houden en deze zo nodig te verlagen door aanpassing van het mengsel. De BVBA WISKON is in geen geval aansprakelijke voor de schade aan
de installatie tgv de verwerking van CCM waarvan de vochtigheidsgraad te hoog is.

Voor zonnepaneelinstallaties
6. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de door BVBA WISKON geraamde opbrengst van de installatie. ( het niet behalen van de
voorgestelde opbrengsten, kan nooit leiden tot schadevergoedingen)
7. Het vermogen van een zonnepaneelinstallatie beschreven in de prijsofferte is dat van de module beschreven door de fabrikant van de
zonnepanelen. Indien deze module op het ogenblik van de installatie niet te verkrijgen is, zal een module geleverd worden met een vermogen
dat het vermogen van de zonnepaneel-installatie zo dicht mogelijk benadert en zal de prijs van de zonnepaneelinstallatie herberekend worden
per wattpiek.
8. Zijn niet in de overeengekomen prijs begrepen : de kosten voor verzwaring van het aansluitpunt van de omvormer, kosten voor het leggen van
grondkabels en gleuven, kosten gevraagd door de distributienetbeheerder.
9. Er kan op geen enkel ogenblik opwekkingverlies ten laste gelegd worden aan de BVBA WISKON.
10. De hieronder geldende fabrieksgarantie van Schuco is hier ook van toepassing, aangevuld met bovenstaande.
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