
Algemene Leveringsvoorwaarden Power Modules B.V. 
 

I. Definities 
1. Power Modules: Power Modules B.V., gevestigd te Oudewater in provincie Utrecht in 

Nederland onder KvK nr. 81444613 

2. Klant: degene met wie Power Modules een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen: Power Modules en klant. 

4. Consument: een klant en tevens individu die als privé persoon handelt.  

5. Product: zaken die door Power Modules worden geleverd, zoals hybride aggregaat systemen 

en andere elektrische systemen, installaties e.d.  

6. Dienst: elke vorm van aanneming van werk. 

7. Schriftelijk: in schrift en/of elektronisch schrift. 

 

II. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake 

het verrichten van leveringen van producten en/of diensten door Power Modules.  

2. Door het aangaan van een overeenkomst wordt de klant geacht geheel in te stemmen met 

de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

3. Partijen kunnen niet afwijken van deze voorwaarden tenzij daar een uitdrukkelijke en 

schriftelijke overeenkomst van is.  

4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van andere, aanvullende en/of afwijkende voorwaarden 

van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.  

 

III. Offertes en aanbiedingen 
1. Elke offerte of aanbieding van Power Modules is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld. 

2. Een offerte of aanbieding is 1 maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als de klant 

de aanbieding of offerte niet binnen de geldige termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte of 

aanbieding.  

3. Voor nabestellingen en/of meerwerk gelden niet de initiële offertes of aanbiedingen, tenzij 

daar een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst voor is.  

4. De in offertes en aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld.  

5. Elke offerte en aanbieding is gebaseerd op een uitvoering onder normale omstandigheden 

en gedurende normale werkuren.  

 

IV. Overeenkomst en meerwerk 
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van 

ondertekening van het contract door Power Modules.  

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Power Modules zich het 

recht voor de offerte of het aanbod alsnog in te trekken, alvorens een overeenkomst tot 

stand kan komen, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.  



3. Wanneer een overeenkomst tot stand is gekomen behouden partijen zich het recht voor om 

alsnog binnen 3 dagen de aanvaarding in te trekken, waarmee de overeenkomst ongeldig  

wordt, zonder dat de andere partij hieraan enige rechten kan ontlenen. 

4. Mondelinge toezeggingen of aanvaardingen van partijen zijn slechts geldig en bindend nadat 

deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.  

5. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het , naar beoordeling 

van beide partijen, nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen 

partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

6. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Power Modules, hetzij op verzoek of last 

van de klant, hetzij ten laste van derden of ingevolge van nieuwe of gewijzigde voorschriften, 

in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de klant tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde te leveren 

hoeveelheden en/of diensten en werkzaamheden wordt geleverd en/of uitgevoerd. 

7. Door Power Modules uitgevoerd meerwerk wordt apart in rekening gebracht, tenzij 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld in de overeenkomst.  

 

V. Prijzen 
1. Alle prijzen die Power Modules hanteert zijn in euro’s en exclusief BTW. De prijzen zijn 

gebaseerd op levering af-fabriek en zijn exclusief eventuele overige kosten zoals 

administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, verpakking, heffingen, 

omzetbelasting en/of overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Power Modules hanteert, op zijn website of anderszins kenbaar gemaakt, kan 

Power Modules te allen tijde wijzigen, tenzij deze zijn vastgesteld in een overeenkomst.  

3. Indien montage van het te leveren product, of een andere dienst, onderdeel is van de 

overeenkomst is de prijs berekend inclusief overeengekomen montage- of dienstomvang en 

bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de overeenkomst genoemde plaats, 

inclusief alle kosten doch exclusief omzetbelasting. Deze prijs is altijd een richtprijs, tenzij 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn 

overeengekomen. 

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meerdere kostprijsfactoren 

verhogen, ingevolge voorzienbare- en onvoorzienbare omstandigheden, is Power Modules 

gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Power Modules dient 

de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

5. Power Modules heeft het recht de prijzen in een overeenkomst jaarlijks aan te passen, tenzij 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn 

overeengekomen. 

6. Indien de klant tevens consument is, heeft deze het recht om een overeenkomst te 

ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 4 en lid 5, tenzij de 

verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

VI. Betaling en facturering 
1. Tenzij anders afgesproken in de overeenkomst, zal de betaling van de overeengekomen prijs 

als volgt geschieden: 

 



a. Bedragen lager dan 2000 euro: 100% uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum. 

b. Bedragen gelijk aan of hoger dan 2000 euro: 50% uiterlijk binnen 8 dagen na de 

totstandkoming van de overeenkomst, 50% vóór levering als bedoeld in art. VIII lid 4. 

c. Betaling van meerwerk: 100% uiterlijk binnen 8 dagen na het in rekening brengen door 

Power Modules. 

 

2. Indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de 

betalingstermijn heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim en in gebreke, en heeft 

Power Modules zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in 

rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende 

wettelijke handelsrente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld 

en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten en eventuele schadevergoedingen. 

3. Indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de 

betalingstermijn heeft voldaan, is Power Modules gerechtigd zijn verplichtingen te 

opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de 

klant, zijn de vorderingen van Power Modules op de klant onmiddellijk opeisbaar.  

5. Indien de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Power 

Modules weigert, dan is hij nog steeds verplicht het overeengekomen bedrag te betalen. 

 

VII. Informatieverstrekking, intellectueel eigendom, geheimhouding 
1. Vóór de totstandkoming van de overeenkomst en tijdens de uitvoering daarvan stelt de klant 

alle informatie, gegevens, en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de 

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Power 

Modules. 

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking 

gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

Voor zover de klant dit verzoekt en mogelijk, retourneert Power Modules de betreffende 

bescheiden.  

3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk zoals in lid 1 benoemd de door Power 

Modules redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar dan 

komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en/of eventuele schade aan partijen of 

derden voor rekening van de klant.  

4. De door Power Modules vermelde informatie en gegevens in afbeeldingen, tekeningen, 

catalogussen, maat- en gewichtsopgaven, offertes en andere informatieverstrekkingen zijn 

slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgesteld in de door partijen 

getekende overeenkomst of daarbij horend contract of opdrachtbevestiging. 

5. Power Modules behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle door hem verstrekte of 

vervaardigde ontwerpen, tekeningen, geschriften, berekeningen, programmatuur, offertes of 

aanbiedingen, afbeeldingen, dragers met gegevens of andere informatie, schetsen, 

modellen, maquettes etc., alsmede het eigendomsrecht van alle verstrekte en vervaardigde 

gereedschappen, bouwwerken en installaties, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn 

gebracht, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

6. De informatie die ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten 

e.d. blijft exclusief eigendom van en voorbehouden aan Power Modules, ook al zijn daarvoor 

kosten in rekening gebracht.  



7. De klant houdt de in lid 4, lid 5 en lid 6 genoemde informatie, alsmede alle andere informatie 

betreffende Power Modules waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze 

geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan 

Power Modules schade kan berokkenen, geheim en mag die niet zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Power Modules (laten) kopiëren, aan derden tonen, ter 

beschikking stellen en/of bekend maken of op andere wijze gebruiken. Daarbij neemt hij alle 

nodige maatregelen om te waarborgen dat de in dit lid genoemde informatie geheim blijft, 

tenzij hij deze informatie openbaar moet maken op grond van een wettelijke plicht.  

8. Indien de klant de in dit artikel genoemde voorwaarden over geheimhouding en intellectueel 

eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Power 

Modules een onmiddellijk opeisbare boete van € 5000 euro, tenzij de klant tevens een 

consument is waar het in dat geval een boete van € 1000 euro voor elke overtreding betreft. 

Daarnaast verbeurt de klant een bedrag van ad 5% van het in dit lid benoemde bedrag voor 

elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen 

voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig en hoeft er geen sprake te 

zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in dit lid genoemde boete doet geen 

afbreuk aan de overige rechten van Power Modules waaronder zijn recht om naast de boete 

schadevergoedingen te vorderen.  

 

VIII. Levertijd, levering en bewaring 
1. De levertijd vangt aan op één van de volgende tijdstippen die het laatste voorkomen: 

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 

b. de dag dat alle voor uitvoering en/of levering benodigde gegevens, vergunningen, 

ontheffingen, bescheiden, goedkeuring en/of toewijzingen e.d. zijn verkregen door 

Power Modules, en alle noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld. 

c. De dag van ontvangst van een eventuele overeengekomen vooruitbetaling. 

2. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, is de levertijd de periode tussen de 

dag van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week. 

3. De levertijd is gebaseerd op de geldende werkomstandigheden ten tijde van de 

totstandkoming van de overeenkomst en de tijdige levering van de door Power Modules 

benodigde materialen en andere benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst. 

4. Het product geldt, ten aanzien van de levertijd en de overeenkomst in het algemeen, als 

geleverd wanneer het, indien overeengekomen is dat het bij Power Modules gekeurd dient 

te worden of er op verzoek van de klant of uit noodzaak een handeling verricht dient te 

worden dat niet in de overeenkomst staat en/of niet door Power Modules verricht dient te 

worden, bij Power Modules gereed staat voor keuring of de zojuist benoemde handeling, en 

in de overige gevallen wanneer het bij Power Modules gereed staat voor verzending aan de 

klant, en de klant hiervan in kennis is gesteld, en onverminderd de gehoudenheid van Power 

Modules tot nakoming van eventuele overeengekomen verzend-, montage- of 

installatieverplichtingen. 

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Power Modules tijdig kan beginnen aan de 

uitvoering van de overeenkomst, of de klant enige andere uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met de betrekking tot de 

uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt de levertijd, onverminderd het elders in 

deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, verlengd met de 

duur van de daaruit voortvloeiende vertraging die aan de zijde van Power Modules ontstaat, 

en komen de daaruit voortvloeiende kosten en/of uren voor rekening van de klant. 



6. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op gehele of gedeeltelijke 

ontbinding van de overeenkomst, tenzij bij duidelijke en grove schuld aan de zijde van Power 

Modules. 

7. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de klant geen recht tot het 

zonder rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter 

uitvoering van de overeenkomst. 

8. Een eventuele contractuele boete gesteld op overschrijding van de levertijd moet geacht 

worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de klant op schadevergoeding. 

Indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht, is een zodanige boete 

niet verschuldigd. 

9. Indien de klant bestelde producten, geleverd door Power Modules, pas later afneemt dan de 

overeengekomen leveringsdatum, of na het verlopen van de overeengekomen levertijd, is 

het risico van een eventueel kwaliteits- en/of waardeverlies geheel voor de klant. Eventuele 

extra kosten voor partijen die voortvloeien uit voortijdige of verlate afname van producten 

komen geheel voor rekening van de klant.  

 

IX. Montage/installatie, transport en overige uitvoering 
1. De klant dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, 

inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de juiste 

uitvoering van de overeenkomst, zodanig en zo tijdig worden verricht en/of verzorgd dat de 

uitvoering van de overeenkomst door Power Modules geen vertraging of enig andere 

belemmering ondervindt. De klant is verantwoordelijk voor alle verrichtingen en 

voorzieningen, al dan niet volgens de door Power Modules verstrekte gegevens en/of 

aangeleverde tekeningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling en het juist functioneren 

van de door Power Modules te leveren producten en/of werkzaamheden, waarbij deze 

verrichtingen en voorzieningen voor rekening en risico zijn voor de klant.  

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zorgt de klant in ieder geval voor eigen 

rekening en risico voor het volgende: 

a. Het personeel van Power Modules kan, zodra op de overeengekomen plaats van 

uitvoering aangekomen, zijn werkzaamheden aanvangen en blijven verrichten 

gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Power Modules dit noodzakelijk 

acht, buiten de normale werkuren, onder voorbehoud dat dit tijdig aan de klant is 

medegedeeld.  

b. Er is, naar oordeel van Power Modules, geschikte behuizing en alle krachtens 

overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het 

personeel van Power Modules zijn aanwezig.  

c. Er zijn toegangswegen tot de plaats van opstelling en/of uitvoering die geschikt zijn voor 

het benodigde transport. 

d. De overeengekomen plaats van opstelling is, naar oordeel van Power Modules, geschikt 

voor opslag en montage, en de opslagplaatsen zijn zo nodig, naar oordeel van Power 

Modules, voldoende afsluitbaar voor het veiligstellen van materiaal, gereedschap en 

andere zaken. 

e. De nodige en gebruikelijke werktuigen, hulpwerklieden, bedrijfsmaterialen (daaronder 

begrepen brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, 

elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz.), en de voor de klant 



gebruikelijke meet- en testapparatuur staan tijdig en kosteloos op de juiste plaats in, 

naar oordeel van Power Modules, goede staat ter beschikking van Power Modules. 

f. Alle noodzakelijke en wettelijke veiligheids- en voorzorgmaatregelen zijn genomen en 

worden gehandhaafd, waardoor de veiligheid van het personeel van Power Modules te 

allen tijde wordt gewaarborgd.  

g. Alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd waardoor er te allen tijde, ten 

aanzien van de montage/installatie of uitvoering, aan de toepasselijke 

overheidsvoorschriften wordt voldaan. 

h. Indien overeengekomen dat Power Modules hier niet verantwoordelijk voor is, moeten 

bij aanvang van en tijdens de montage/installatie alle benodigde producten op de juiste 

plaats aanwezig zijn. 

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of 

niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de klant. 

4. Met betrekking tot de montage-/installatie- of uitvoertijd is artikel VIII van overeenkomstige 

toepassing. 

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de uitvoering geheel onder de 

leiding en volgens de aanwijzingen van Power Modules.  

6. Power Modules heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te 

laten verrichten door derden.  

7. Power Modules voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 

de eisen van goed vakmanschap uit. Hoewel alle montage-/installatiewerkzaamheden zo 

goed mogelijk worden uitgevoerd, draagt Power Modules hiervoor geen enkele 

verantwoordelijkheid behalve in het geval van duidelijke opzet of grove schuld. 

8. Tenzij anders overeengekomen, vindt het transport van de geleverde producten, alsmede de 

eventuele bijhorende risico’s en consequenties, voor rekening van de klant plaats, ook indien 

de vervoerder middels een verklaring op de vrachtbrieven vordert dat alle schades tijdens 

het vervoer voor rekening van de afzender zijn.  

9. Tenzij anders overeengekomen, zullen eventueel door Power Modules betaalde (extra) 

transportkosten, ten aanzien van het transport van de geleverde producten, in rekening 

worden gebracht aan de klant.  

 

X. Keuringtermijn, klachten en overnamebeproeving 
1. De klant dient een door Power Modules geleverde dienst zo spoedig mogelijk te 

onderzoeken op eventuele tekortkomingen en het product te keuren binnen uiterlijk 14 

dagen na de levering als bedoeld in artikel VIII lid 4 of, indien montage/installatie is 

overeengekomen, binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Als de klant een 

consument is dan is deze termijn 2 maanden. Na het verstrijken van deze termijn zonder 

schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten wordt het product geacht te 

zijn geaccepteerd. 

2. De bedoelde tekortkomingen en/of klachten in dit artikel zijn ten aanzien van de 

overeenkomst.  

3. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de klant na ontvangst of, indien 

montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie Power Modules 

onverwijld in de gelegenheid stellen de nodige beproeving uit te voeren, alsmede die 

veranderingen aan te brengen die nodig worden geacht door Power Modules. Indien een 

overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede 



indien de klant niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te 

zijn geaccepteerd.  

4. Tijdens de overnamebeproeving moeten de door partijen voorziene 

gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk worden nagebootst. De klant 

stelt hiervoor eventuele benodigde faciliteiten en/of representatieve materialen tijdig, in 

voldoende mate, kosteloos en op de juiste plaats ter beschikking van Power Modules. Indien 

de klant hieraan niet voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.  

5. Bij eventuele onbetekenende tekortkomingen die het juist functioneren van het product niet 

of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te 

zijn geaccepteerd, maar zal Power Modules, waar mogelijk, zulke tekortkomingen alsnog zo 

spoedig mogelijk verhelpen. 

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet 

toe leiden dat Power Modules gehouden kan worden om andere werkzaamheden te 

verrichten dan zijn overeengekomen. 

7. Onverminderd de gehoudenheid van Power Modules tot nakoming van zijn 

garantieverplichtingen zal elke vordering van de klant over een tekortkoming in een product 

of dienst van Power Modules uitgesloten worden na de acceptatie volgens de leden in dit 

artikel.  

 

XI. Risico- en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud 
1. Direct nadat het product geleverd is zoals bedoeld in artikel VIII lid 4, of de dienst voldaan is 

zoals overeengekomen, draagt de klant het risico voor alle eventuele directe en indirecte 

schade, die aan of door het product ontstaan, of die door andere geleverde zaken ontstaan, 

tenzij er sprake is van duidelijke grove schuld van Power Modules. Eventuele extra kosten 

voor partijen die voortvloeien uit het in verzuim blijven door de klant ten aanzien van de 

afname van het product of andere geleverde zaken komen geheel voor rekening van de 

klant. 

2. Power Modules blijft eigenaar van alle geleverde producten en/of andere zaken totdat de 

klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, alsmede overige 

verschuldigde leveringen of daaraan gerelateerde werkzaamheden, ten aanzien van Power 

Modules op grond van wat voor met Power Modules gesloten overeenkomst dan ook, met 

inbegrip van rente en kosten en vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

Power Modules kan zich tot die tijd beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken 

terugnemen met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage, en zal gerechtigd 

zijn tot ongehinderde toegang tot het geleverde product. De klant zal Power Modules 

daartoe alle medewerking verlenen.  

3. Voor de eigendomsovergang op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, 

verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien Power Modules een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud als gevolg op verzuim 

van de klant, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Power Modules het recht om 

schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

5. De klant dient op verzoek van Power Modules de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, stoot, ontploffings- en 

waterschade en tegen diefstal, en om de polis van deze verzekering ter inzage te geven.  

6. De klant dient op verzoek van Power Modules alle aanspraken van de klant op verzekeraars 

met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan 

Power Modules, alsmede de vorderingen die Power Modules verkrijgt jegens zijn afnemers 



bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden 

aan Power Modules, zoals voorgeschreven in art 3:239 Burgerlijk Wetboek. 

7. De klant dient op verzoek van Power Modules bij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken te benoemen dat deze eigendom zijn van Power Modules.  

8. De klant dient op verzoek van Power Modules medewerking te verlenen aan alle 

maatregelen ter bescherming van zijn onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, mits 

deze maatregelen redelijk zijn en geen onredelijke hinder van de klant veroorzaken.  

 

XII. Garantie, reclamering, technische eisen 
1. Reclamering ten aanzien van gebreken moet gedaan worden binnen de in lid 2, 3 en 11 van 

dit artikel bedoelde betreffende garantietermijn in de vorm van een schriftelijke, 

gespecificeerde mededeling van de klant aan Power Modules. Bij overschrijding van de 

genoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens Power Modules ten aanzien van enige 

gebreken. Rechtsvorderingen ten aanzien van de in dit artikel bedoelde dienen binnen 1 jaar 

na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.  

2. Power Modules staat in, onverminderd de beperkingen beschreven in dit artikel, voor de 

deugdelijkheid van het geleverde product alsmede de kwaliteit van het eventueel daarvoor 

geleverde materiaal, voor zover het bij keuring en/of overnamebeproeving niet-

waarneembare gebreken betreft, voor een termijn van 12 maanden na levering zoals in 

artikel VIII lid 4 bedoeld en voor consumenten voor een termijn van 24 maanden na levering 

zoals in artikel VIII lid 4 bedoeld. Voor buiten garantie afzonderlijk geleverde materialen of 

onderdelen, geldt een termijn van 6 maanden na levering zoals in artikel VIII lid 4 bedoeld en 

voor consumenten een termijn van 24 maanden na levering zoals in artikel VIII lid 4 bedoeld.  

3. Voor bij keuring en/of overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak 

duidelijk uitsluitend of bij rechtsoverweging vinden in ondeugdelijke montage/installatie 

door Power Modules, is lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Indien de 

montage/installatie door Power Modules gedaan wordt gaat de in lid 2 bedoelde 

garantietermijn in op de dag dat de montage/installatie is voltooid of, indien dit eerder 

geschiedt, 6 maanden na de levering zoals bedoeld in artikel VIII lid 4. 

4. De in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde onder garantie vallende gebreken zullen worden 

gerepareerd of vervangen door Power Modules, waarbij Power Modules de keuze heeft om 

het in eigen bedrijf of door toezending van een onderdeel te doen. Alle kosten, zoals maar 

niet beperkt tot reis- en verblijfskosten, kosten voor demontage en montage, 

transportkosten en kosten van expertise van derden, die uitgaan boven de enkele 

verplichting als in de eerste zin van dit artikel beschreven, zijn voor rekening van de klant. De 

klant verleent Power Modules de nodige medewerking bij eventuele demontage en 

montage.  

5. Na schriftelijke toestemming van Power Modules kan de klant eventueel, op kosten van 

Power Modules, in het kader van de garantie zelf gebreken herstellen, of dat door een derde 

laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn waarbij het kostprijsniveau van 

Power Modules de maatstaf is. De in de vorige zin bedoelde derde wordt in overleg met de 

klant door Power Modules aangewezen. Herstel zoals in dit lid bedoeld is enkel mogelijk 

indien Power Modules, naar eigen oordeel, niet in staat is het herstel uit te voeren, of indien 

de bijkomende kosten voor het herstel door Power Modules, zoals transport- of reiskosten, 

niet in verhouding zijn met de kosten voor het herstel door Power Modules.  



6. Gebreken die te allen tijde, bij alle geleverde zaken door Power Modules, buiten de garantie 

vallen zijn gebreken die dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de volgende 

situaties: 

a. De klant neemt de bedienings- en onderhoudsvoorschriften, als beschreven in de 

handleiding en/of elders, niet in acht dan wel gebruikt de zaken anders dan het 

voorziene normale. 

b. De gebreken zijn geen materiaal- en/of constructiefouten, zoals maar niet uitsluitend 

gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en 

verfschade, bevriezing, oververhitting, ongevallen, nalatigheid, transport, overbelasting 

en het laten vallen. 

c. De oorzaak van het defect kan niet duidelijk worden vastgesteld. 

d. Er is sprake van niet-overeengekomen montage/installatie of reparatie door derden, 

waaronder begrepen de klant.  

e. De gebreken zijn geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg van  

- op verzoek van de klant toepaste gebruikte materialen en/of zaken; 

- zaken of materialen, die door de klant ter bewerking/verwerking zijn verstrekt; 

- werkwijzen, constructies, materialen en/of zaken, al dan niet door of namens de 

klant aangeleverd, die op instructie van de klant zijn toegepast; 

- door of namens de klant aangeleverde materialen en/of zaken; 

- ontwerpen en/of onderdelen die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn 

gesteld. 

7. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn overeengekomen 

verplichtingen, of de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of uit een daarmee 

samenhangende overeenkomst, is Power Modules ten aanzien van deze overeenkomsten tot 

geen enkele vorm of bepaling van garantie gehouden. 

8. Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Power Modules 

demontage, reparatie of andere werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen van/aan de 

geleverde zaken uitvoert, vervalt elk recht op aanspraak op grond van garantie. 

9. Indien Power Modules onderdelen, producten of andere zaken vervangt, worden de 

vervangen onderdelen, producten of andere zaken weer eigendom van Power Modules. 

10. De oorspronkelijke en geldende garantietermijn wordt bij vervanging van onderdelen, 

producten of andere zaken niet verlengd. 

11. Wanneer partijen een overeenkomst met (enkel) een dienstverlenend karakter zijn 

aangegaan bevat deze voor Power Modules enkel inspanningsverplichtingen en geen 

resultaatsverplichtingen en wordt, tenzij anders overeengekomen, alleen garantie gegeven 

op de deugdelijkheid van de uitvoering, voor een termijn van 6 maanden. De garantie houdt 

Power Modules enkel de verplichting ondeugdelijke uitvoering opnieuw te verrichten. Het in 

lid 3 van dit artikel bepaalde over kosten is in dat geval van overeenkomstige toepassing.  

12. Voor uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen door Power Modules 

wordt geen garantie gegeven. 

13. Indien Power Modules, naar mening van de klant, zijn garantieverplichtingen niet na komt, 

blijft de klant gehouden aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit enige gesloten 

overeenkomst met Power Modules. 

14. De in dit artikel beschreven garantie geldt alleen binnen de grenzen van Nederland. Buiten 

Nederland wordt geen garantie gegeven, tenzij anders overeengekomen. 

15. Power Modules staat enkel in voor het voldoen van zijn geleverde producten en andere 

zaken aan de technische eisen en/of normen en wetten en/of bepalingen die gelden in 

Nederland, en draagt geen enkele verantwoording voor gevolgen van het wel of niet voldoen 



van zijn geleverde producten en andere zaken aan technische eisen en/of normen en wetten 

en/of bepalingen in andere landen. 

16. Indien er producten of andere zaken geleverd moeten worden in het buitenland, dan wel de 

te leveren producten of andere zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, dan wel 

de klant eisen aan de te leveren producten of andere zaken stelt die afwijken van de normale 

eisen van Power Modules en de Nederlandse wetgeving, is Power Modules slechts 

verantwoordelijk voor het voldoen van deze producten of zaken aan de technische eisen 

en/of normen en wetten en/of bepalingen van het land waar de producten of zaken moeten 

worden gebruikt, wanneer vóór en tijdens de totstandkoming van de overeenkomst 

nadrukkelijk melding is gemaakt van het gebruik in het betreffende land en/of de (daarbij 

horende) betreffende eisen en/of normen en wetten en/of bepalingen. 

17. Voor de niet door Power Modules gefabriceerde onderdelen, producten of andere zaken 

geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de mate waarin de leverancier aan Power 

Modules garantie verleent. 

18. De voldoening van Power Modules aan de in dit artikel bepaalde garantieverplichtingen 

geldt, ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gebreken, als enige schadevergoeding. 

19. Een reclame van de klant ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening 

schort de (betaling)verplichting(en) van de klant van deze en eventuele andere leveringen 

niet op en geeft de klant evenmin recht op verrekening. 

 

XIII. Aansprakelijkheid 
1. Als Power Modules een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen 

hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige overeengekomen bedragen die zij verschuldigd zijn 

aan Power Modules. 

2. De aansprakelijkheid van Power Modules is beperkt tot nakoming van de 

garantieverplichtingen zoals in artikel XII van deze voorwaarden bedoeld. 

3. Alle aansprakelijkheid van Power Modules, zoals maar niet beperkt tot bedrijfsschade, 

andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is 

uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld aan de zijde van Power Modules en het in 

lid 2 van dit artikel bepaalde. 

4. Power Modules is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van licenties, octrooien of 

andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de klant verstrekte 

gegevens, daden of nalatigheden van onze ondergeschikten of van personen door ons tot de 

overeengekomen uitvoering gebezigd, en beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, 

van door de klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, 

gereedschappen, producten of andere zaken. 

5. Indien Power Modules aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor 

directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

6. Indien Power Modules aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat 

door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke 

van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de 

aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7. Indien Power Modules, zonder enige vorm van overeengekomen dienstverplichtingen 

(bijvoorbeeld montage/installatie), wel hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, 

geschiedt dit volledig voor risico van de klant. 



8. De klant is gehouden Power Modules te vrijwaren en schadeloos te stellen ten aanzien van 

alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de door 

Power Modules geleverde producten en/of andere zaken, of waarvoor de aansprakelijkheid 

van Power Modules in deze voorwaarden in de verhouding met de klant is uitgesloten. 

9. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen en andere informatie op de 

website of een andere informatieverstrekking zijn slechts indicatief en gelden slechts bij 

benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) 

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

10. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Power Modules vervalt in ieder geval 12 

maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. 

Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

XIV. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil 

van Power Modules onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot 

stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst 

blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds 

begrepen, noodtoestand, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 

overstroming, brand,  weersomstandigheden, computervirussen, transportmoeilijkheden, 

overheidsmaatregelen, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van 

voor Power Modules noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, materialen, onderdelen, 

internet, telecom, gas(-olie), water en elektriciteit), intrekking van vergunningen, gebrek aan 

werkkrachten en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf 

van Power Modules of van één of meerdere van zijn (toe)leveranciers. Een en ander geldt 

ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in 

Nederland of in een ander land. 

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming 

van Power Modules in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan 

Power Modules kan worden toegerekend in het geval van overmacht, waardoor de nakoming 

van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 

waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Power Modules kan 

worden verlangd. 

3. In geval van overmacht aan de zijde van Power Modules, is Power Modules gerechtigd, te 

zijner keuze, de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te 

schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Power Modules deswege tot 

enige schadeloosstelling verplicht is. 

4. Vanaf het moment dat een overmacht-situatie ten minste 2 maanden heeft geduurd, mogen 

beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, zulks zonder 

rechterlijke tussenkomst en zonder dat partijen deswege tot enige schadeloosstelling 

verplicht zijn. 

5. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft 

de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan 2 maanden, vertraagd 

wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de producten of geleverde 

zaken te behouden en daarvoor het verschuldigde gedeelte van het overeengekomen bedrag 

te voldoen, hetzij de overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder 

de verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was voor zijn rekening en risico terug te 

zenden, echter enkel indien de klant kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte door 



hem niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van vertraging in de aflevering van 

het resterende gedeelte. 

6. Power Modules is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook 

niet als het als gevolg van de overmacht-situatie enig voordeel geniet. 

 

XV. Opschorting en ontbinding 
1. Zowel in het geval van opschorting als van ontbinding in alle gevallen, alsmede annulering 

van de overeenkomst en niet afname van de zaken door de klant, is Power Modules 

gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen hij ter uitvoering van de 

overeenkomst reeds heeft verricht en/of aangeschaft, of, indien dit meer is, 10% van de 

overeengekomen prijs, onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde omtrent 

opschorting en ontbinding en onverminderd het recht van Power Modules, naast deze 

betaling, op volledige schadevergoeding van de door Power Modules door de annulering 

geleden schade. 

2. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige met Power Modules 

overeengekomen verplichting, of verplichtingen die uit samenhangende overeenkomsten 

voortvloeien, alsmede indien er, op goede grond, gevreesd wordt dat de klant niet in staat is, 

en ook in de toekomst niet, om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Power Modules te 

voldoen, alsmede in geval van surséance van betaling, stillegging, liquidatie, faillissement, 

ondercuratelestelling dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht, al dan niet tot zekerheid, 

van het bedrijf van de klant, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn 

vorderingen, is Power Modules gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder 

rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten op te schorten 

hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Power Modules deswege tot 

enige schadeloosstelling verplicht is en zonder dat hij tot enige garantie gehouden zal zijn en 

onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Power 

Modules bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding 

van de opgeschorte overeenkomst. 

3. In het geval van opschorting dan wel ontbinding zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt 

de overeengekomen prijs (onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is), alsmede alle 

andere vorderingen van Power Modules op de klant, onmiddellijk en in zijn/hun geheel 

opeisbaar. 

4. Wanneer Power Modules ervoor kiest om de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te 

ontbinden, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de door Power Modules 

geleverde producten en andere zaken en heeft Power Modules het recht zich toegang te 

verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de klant en deze te betreden, teneinde de 

betreffende producten en zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en 

dientengevolge door Power Modules geleden schade komen voor rekeningen van de klant. 

5. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Power Modules 

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze 

tekortkomingen, gezien de bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet 

rechtvaardigt. 

6. Is de nakoming van de verplichtingen door Power Modules niet blijvend of tijdelijk 

onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Power Modules in verzuim is. 

7. De klant is niet gerechtigd om ontbinding van de overeenkomst te vorderen met 

terugwerkende kracht. 



XVI. Ingebrekestelling 
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Power Modules. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Power Modules ook 

daadwerkelijk en tijdig bereikt.  

 

XVII. Verzekeringsverplichtingen van de klant 
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde omtrent 

verzekeringsverplichtingen, verplicht de klant zich de volgende zaken voldoende te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade 

evenals diefstal: 

a. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

b. Zaken van Power Modules die bij de klant aanwezig zijn. 

De klant geeft op eerste verzoek van Power Modules de polis van deze verzekeringen ter 

inzage. 

2. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een 

CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van 

eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt. 

 

XVIII. Verzuim van de klant 
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde omtrent verzuim, zodra de klant in 

verzuim is, is Power Modules gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van 

de onbetaalde aan de klant geleverde producten, dan wel de verschuldigde overeengekomen 

diensten aan Power Modules. 

2. Power Modules roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of 

elektronische mededeling, tenzij elders in deze voorwaarden bepaald is dat dit met het 

betreffende geval niet nodig is. 

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant 

de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Power 

Modules. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de 

klant. 

5. Power Modules kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de 

klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen, of andere 

overeengekomen schulden, ten aanzien van Power Modules heeft voldaan, tenzij de klant 

voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

6. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant 

nog betalingen verschuldigd is aan Power Modules. 

7. Power Modules is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt 

als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht. 

 

XIX. Verrekening 
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan 

Power Modules (gedeeltelijk) te verrekenen met een vordering op Power Modules.  



XX. Wijziging algemene voorwaarden 
1. Power Modules is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, grote 

inhoudelijke wijzigingen zal Power Modules zoveel mogelijk vooraf met de klant (met een 

onvoltooide overeenkomst) bespreken dan wel mededelen. 

3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van deze voorwaarden de 

overeenkomst op te zeggen. 

 

XXI. Overgang van rechten 
1. Rechten van de klant ten aanzien van een overeenkomst kunnen niet aan derden worden 

overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Power Modules.  

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 

3:83, lid 2, Burgerlijk Wetboek. 

 

XXII. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, 

dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Voor elke bepaling in deze voorwaarden geldt enkel de bedoeling bij de tekst. Een bepaling 

die nietig of vernietigbaar is, of een bepaling die een andere betekenis blijkt te hebben door 

toedoen van taal- en/of spelfouten, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het 

dichtst in de buurt komt van wat Power Modules bij het opstellen van de voorwaarden op 

dat punt voor ogen had.  

 

XXIII. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Power Modules is gevestigd is exclusief 

bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij een geschil tot 

de bevoegdheid van de kantonrechter behoort of de wet dwingend anders voorschrijft.  


