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 Algemene voorwaarden Natec Sunergy B.V. [‘Natec’] 
 

Terms and Conditions of Natec Sunergy B.V. [‘Natec’] 

 

 Statutair gevestigd in ‘s Hertogenbosch 
Kamer van koophandel registratie: 17168905 
 

With its registered office in ‘s Hertogenbosch, the Netherlands 
Registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 17168905 

1.  Toepasselijkheid Scope 
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten of 

leveringen waarbij Natec diensten of zaken aan een [potentiële] Koper of derde verstrekt. 
These Terms and Conditions shall apply to all offers, agreements or deliveries under which Natec 
provides services or goods to a (potential) Buyer or third party 

1.2  Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien Natec deze schriftelijk 
bevestigd heeft. Algemene voorwaarden of andere bedingen waarnaar de koper verwijst, zijn niet 
van toepassing. 
 

Deviations from the Terms and Conditions shall only be valid if they have been confirmed by 
Natec in writing. Terms and Conditions or other provisions referred to by the Buyer shall not 
apply 

2 Offerte en overeenkomst Offer and agreement 
1.3  Alle offertes, aanbiedingen en overige mededelingen van Natec zijn steeds vrijblijvend, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. 
All quotations, offers and other statements provided by Natec shall be without obligation at all 
times, unless explicitly stated otherwise 

1.4  Een offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. De geldigheid van een offerte vervalt na deze 
periode. 

A quotation is valid for 7 days. The validity of a quotation expires after this period 

1.5  Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte door de Koper of 
vanaf het tijdstip waarop door Natec met de  uitvoering van de overeenkomst begonnen is 

An agreement is formed after written confirmation of the quotation by the Buyer or from the 
time Natec has started performing the agreement 

2.4 De overeenkomst op afstand wordt op elektronische wijze gesloten. De tekst van deze algemene 
voorwaarden wordt langs elektronische weg aan Koper ter beschikking gesteld op zodanige wijze 
dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 

The remote agreement shall be concluded electronically. The text of these Terms and Conditions 
shall be provided to the Buyer by electronic means, in such a way that the Buyer can easily store 
them on a permanent data carrier. If this is not reasonably possible, the Buyer will be informed, 
before entering into the agreement, as to how the Terms and Conditions can be viewed by 
electronic means and that they will be forwarded free of charge, by electronic means or 
otherwise, on request of the Buyer 

3 Prijzen en betaling Prices and payment 
3.1 De prijzen vermeld in een offerte, overeenkomst of brochure zijn exclusief BTW of andere 

wettelijke heffingen, tenzij anders is aangegeven. 
The prices specified in a quotation, agreement or brochure are exclusive of VAT or other 
government levies, unless indicated otherwise 

3.2 De door Natec bevestigde offertes en overeenkomsten zijn onderhevig aan wijziging van externe 
factoren. Natec conformeert zich echter aan de prijs zoals opgenomen in de offerte en/of 
overeenkomst en zal deze als gevolg van externe factoren niet wijzigen 

The agreements and quotations confirmed by Natec are subject to changes in external factors. 
However, Natec adheres to the price as stated in the quotation and/or agreement and will not 
change it as a result of external factors 

3.3 Kosten voor montage of plaatsing zijn voor rekening van de Koper The costs of mounting or installation shall be borne by the Buyer 

3.4 De betaling van de factuur dient uiterlijk te zijn bijgeschreven binnen 14 dagen na de 
factuurdatum tenzij op de factuur een andere overeengekomen betalingstermijn is vermeld 

The sum due stated on the invoice has to be credited to Natec’s account within 14 days of the 
invoice date, unless a different agreed payment term is stated on the invoice 

3.5 De Koper is betaling verschuldigd waarbij het recht van opschorting en verrekening uitdrukkelijk 
wordt uitgesloten 

The Buyer owes the sum due, excluding any right of suspension or of settlement 

3.6 Indien geen volledige betaling heeft plaatsgevonden binnen de termijn zoals beschreven in 3.4, is 
de Koper per direct in verzuim en is de vordering per direct opeisbaar en is de Koper de wettelijke 
handelsrente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag 

If payment has not been made in full within the term as set out in 3.4, the Buyer shall be 
immediately in default of payment and the amount owed shall immediately be due and payable, 
and the Buyer shall owe the statutory commercial interest of 1.5% per month on the outstanding 
amount 
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3.7 Bij een niet tijdige betaling is de Koper naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen 
rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke 
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
Bij de Koper die niet handelt in hoedanigheid van Consument bedragen de buitengerechtelijke 
kosten tenminste vijftien procent [15%] van het door Natec aan Koper verschuldigde bedrag. Bij 
Consumenten zal Natec de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform het forfaitaire 
vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het 
Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van veertig euro [€ 
40,--] 

In case of late payment, the Buyer shall be obliged to pay both extrajudicial and judicial collection 

costs, including lawyers’ fees and the costs of bailiffs and collection agencies, in addition to the 

sum owed and the interest accrued. For a Buyer who does not act in the capacity of Consumer, 

the extrajudicial costs shall amount to at least fifteen per cent (15%) of the amount owed by the 

Buyer to Natec. In case of Consumers, Natec shall charge the extrajudicial costs in accordance 

with the fixed compensation scheme as referred to in the Extrajudicial Collection Costs (Stand-

ards) Act and the Extrajudicial Collection Costs (Fees) Decree, with a minimum of forty Euros (€ 

40) 

3.8 In geval van surseance, faillissement of liquidatie van Koper worden de betalingsverplichtingen 
per direct volledig opeisbaar 

 

In the event of suspension of payment, bankruptcy or liquidation of the Buyer, the amounts owed 
shall become immediately due and payable 

4 Levering en overdracht Delivery and transfer 
4.1 De producten worden geleverd onder DDP (Incoterms 2010) op de plaats zoals vermeld in de 

order 
The products shall be delivered DDP (Incoterms 2010) at the location as stated in the order 

4.2 Wanneer de order wordt afgehaald zijn de condities “ex works” van toepassing If the order is collected, “ex works” conditions apply 

4.3 Natec streeft ernaar levertijden zoals benoemd in offertes, order of overeenkomsten na te 
komen. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze 
levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn 

Natec aims to comply with delivery times as specified in the quotations, order or agreements. 
The delivery times stated shall be observed as far as possible, however, these times are only an 
indication and can never be regarded as a final deadline 

4.4 Wanneer Natec als gevolg van overmacht niet in staat is de verplichtingen uit de overeenkomst al 
dan niet volledig na te komen, is Natec gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder zich te 
verplichten tot vergoeding van enige vorm van schadevergoeding 

If owing to force majeure Natec is unable to meet the obligations arising from the agreement in 
full or in part, Natec shall be entitled to dissolve the agreement without owing any compensation 
for damage 

4.5 Wanneer als gevolg van overmacht Natec slechts een gedeelte van de verplichting kan nakomen,  
zal Natec het gedeelte wat nagekomen is in rekening brengen bij de Koper 

If owing to force majeure Natec can only meet part of its obligations, Natec shall charge the 
Buyer for the part that was performed 

4.6 Als overmacht gelden onder meer maar niet uitsluitend brand, sneeuw of andere zware 
weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen, leveringsproblemen van leveranciers van 
Natec, dan wel in geval van iedere andere oorzaak, die Natec redelijkerwijs niet heeft kunnen 
voorzien en/of voorkomen 

Among other things, force majeure includes, but is not limited to, fire, snow or other adverse 
weather conditions, import and export barriers, delivery problems experienced by Natec’s 
suppliers, or any other cause that Natec could not reasonably have foreseen and/or prevented 

4.7 Indien er kleurverschil bestaat tussen de diverse geleverde goederen, dan dient de Koper dat 
kleurverschil binnen 24 uur na levering van de goederen te melden bij Natec op straffe van verval 
van het eventuele recht op terugname en vervanging van die panelen door Natec. Natec zal zo 
spoedig mogelijk beoordelen of dit kleurverschil aanleiding is om de betreffende goederen 
kosteloos terug te nemen en vervangende goederen te leveren. Deze beoordeling is uitsluitend 
aan Natec. Kleurverschil van geringe omvang levert geen tekortkoming op in de nakoming van de 
overeenkomst. De Koper kan aan deze bepaling geen rechten ontlenen 

If there are colour differences between the various goods delivered, the Buyer shall report such 
colour difference to Natec within 24 hours after delivery of the goods, subject to the lapse of any 
right of return and replacement of those panels by Natec. Natec shall as soon as possible assess 
whether the colour difference is a reason for tacking back the goods in question without charges 
and supplying replacement goods, at Natec’s sole discretion. Minor colour differences shall not 
constitute failure in the performance of the agreement. The Buyer cannot derive any rights from 
this provision 

4.8 In het geval Natec om welke reden dan ook niet in staat is om het overeengekomen product te 
leveren, is Natec gerechtigd om een vergelijkbaar alternatief product aan te bieden 

If for whatever reason Natec is unable to deliver the agreed product, Natec shall be entitled to 
offer a comparable alternative product 

4.9 Het risico van de te leveren producten wordt overgedragen aan de Koper op het moment van 
levering op het overeengekomen adres of wanneer de producten zijn afgehaald door de Koper 

The risks in the products to be delivered shall transfer to the Buyer at the time of delivery at the 
agreed address or when the products have been collected by the Buyer 
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5 

 
Eigendomsvoorbehoud 

 

Retention of title 
5.1 Alle door Natec geleverde en nog te leveren goederen blijven bij Natec volledig en uitsluitend in 

eigendom totdat de Koper al hetgeen hij aan Natec verschuldigd is uit hoofde van de 
overeenkomst heeft betaald, inclusief rente en kosten 

All goods delivered and to be delivered by Natec shall remain the full and sole property of Natec 
until the Buyer has paid all sums owed to Natec under the agreement, including interest and costs 

5.2 Zolang het eigendom niet op de Koper is overgegaan mag deze de geleverde goederen niet 
verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen 

As long as the as ownership has not transferred to the Buyer, the Buyer shall not be permitted to 
pledge the goods or grant third parties any right to them 

5.3 De Koper verplicht zich de producten met zorg te behandelen The Buyer undertakes to handle the products with due care 

5.4 De Koper is verplicht Natec per direct schriftelijk te informeren bij (dreigende) surseance, 
faillissement of liquidatie in beslag name of executie door derden 

The Buyer shall be obliged to inform Natec in writing promptly in the event of any (impending) 
suspension of payment, bankruptcy or liquidation, attachment or execution by third parties 

6 Garanties en aansprakelijkheid Guarantees and liability 
6.1 Op de geleverde producten gelden de garanties die door de fabrikant zijn verleend op deze 

producten. Wanneer een fabrikant geen of onvoldoende garanties verleent, is Natec niet 
aansprakelijk voor enige schade behoudens in het geval van opzet of bewuste schuld, dit onverlet 
de overige in deze artikelen genoemde bepalingen 

The guarantees provided by the manufacturer on the products delivered shall apply to these 
products. If a manufacturer provides insufficient guarantees or no guarantees at all, Natec shall 
not be liable for any damage, except in case of intent or conscious negligence, without prejudice 
to the other provisions of this article 

6.2 De garantie kan enkel verleend worden indien voldaan is aan de door de fabrikant gestelde eisen, 
zoals maar niet gelimiteerd tot, montage instructies en handleiding 

The guarantee can only be provided if manufacturer’s requirements, including mounting 
instructions and manuals, have been met 

6.3 De Koper is verplicht de gebreken binnen 5 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk te melden 
aan Natec op straffe van verval van ieder recht op nakoming of [vervangende] schadevergoeding 

The Buyer shall be obliged to report any defects to Natec within 5 days after discovery, subject to 
the lapse of any right to performance or (alternative) compensation of damage 

6.4 Aansprakelijkheid van Natec voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en 
leegloop of als gevolg van het niet nakomen van een leveringsverplichting is te allen tijde 
uitgesloten 

Natec’s liability for indirect damage, including consequential damage, lost profits, lost savings, loss 
of data and damage caused by business interruption and underutilisation or as a result of failure 
to meet an obligation to deliver, shall be excluded at all times 

6.5 De Koper vrijwaart Natec en medewerkers van Natec voor alle aanspraken van derden in de 
ruimste zin des woords 

The Buyer indemnifies Natec and Natec’s employees against any and all third-party claims in the 
broadest sense 

6.6 De aansprakelijkheid van Natec is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Natec in een schadegeval uitkeert en in het geval er om welke 
reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde 
exclusief BTW. In geval van deelleveranties is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde 
van de betreffende deelleverantie exclusief BTW 

Natec’s liability is at all times limited to the amount paid by Natec’s liability insurer in a loss event 
and if no payment is made for whatever reason, to no more than the invoice amount excluding 
VAT. In case of part deliveries, liability will be limited to the invoice amount of the part delivery in 
question, excluding VAT 

7 Toepasselijk recht Applicable law 
7.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is 

Nederlands recht van toepassing 
All agreements to which these Terms and Conditions fully or partly apply shall be governed by 
Dutch law 

7.2 Ieder geschil tussen Natec en Koper, ongeacht de herkomst daarvan, wordt gebracht voor de 
bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant in Nederland 

All disputes between Natec and the Buyer, irrespective of their origin, shall be submitted to the 
competent court in the East Brabant district in the Netherlands 

7.3 Indien er verschillende interpretaties vanwege vertaling mogelijk zijn, wordt uitgegaan van de 
Nederlandse algemene voorwaarden 

In case of different interpretations due to language differences, the Dutch version of the terms 
and conditions prevails over the other languages 

   

 


