
 

 

 

 

Algemene voorwaarden Kenwell Group B.V.  

Artikel 1. Toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kenwell Group B.V., 

handeld onder de handelsnaam Kenwell Energy en Kenwell Construction op alle met Kenwell 

Group B.V. aangegane overeenkomsten.  

 

1.2  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit 

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen en deze 

voorwaarden onverkocht van kracht blijven.  

 

1.3 Indien ook de “Koper” naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van 

toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Kenwell Group B.V. is ingestemd.  

 

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die door Kenwell Group 

B.V. in een contractuele relatie van welk aard dan ook staat of komt te staan.  

 

1.5 Kenwell Group B.V. is bevoegd van deren gebruik te maken bij de uitvoering van een 

overeenkomst met de “Koper/Opdrachtgever”.  

 

1.6 Kenwell Group B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of 

aan te vullen.  

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten  

 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de 

potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Kenwell Group B.V. is op geen enkele wijze hieraan 

gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging 

tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een 

totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

2.2 Alle door Kenwell Group B.V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, blijven gedurende 

een termijn van 30 dagen na de datum van de desbetreffende aanbieding, tenzij in verband met die 

aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk een andere geldigheidstermijn is overeengekomen of is bepaald 

dat de aanbieding vrijblijvend is. 
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2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één 

van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product 

en/of dienst hij wil ontvangen; - een offerte door de Koper is getekend en door Kenwell Group B.V. 

ontvangen ingeval door Kenwell Group B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht. 

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is 

overhandigd, dan wel per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze 

overeenkomst kan door Kenwell Group B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de 

voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Kenwell Group B.V. de Koper 

dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.  

2.5 Koper en Kenwell Group B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van 

elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de 

voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone 

handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De 

elektronische bestanden van Kenwell Group B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als 

een vermoeden van bewijs. 

Artikel 3. Prijzen  

3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming 

met de wettelijke voorschriften hieromtrent. 

3.2 De Koper is de overeengekomen prijs verschuldigd. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de 

prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst 

door Kenwell Group B.V. worden gecorrigeerd. 

3.3 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige 

reden niet (meer) mogelijk is, dan is Kenwell Group B.V. gerechtigd deze goederen te vervangen door 

producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit. 

Artikel 4. Betaling 

4.1 Bij akkoord van de offerte zal er op de volgende manier gefactureerd worden door Kenwell Group 

B.V. 50% bij opdracht en 50% bij levering.  

4.2 In het geval door Kenwell Group B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel 

verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk 

worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.   
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4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten 

vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente 

verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten van welke aard 

dan ook, die Kenwell Group B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) 

verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke 

incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en nooit meer dan de 

maximaal toegestane incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de 

factuurprijs worden opgeschort. 

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Kenwell Group B.V. bevoegd de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de 

Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en 

kosten daaronder begrepen. 

Artikel 5. Levering en leveringstijd 

5.1 Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de Koper. Tenzij anders vermeld 

geschiedt levering af magazijn. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Kenwell 

Group B.V. met de Koper is overeengekomen en op de opdrachtbevestiging of anderszins wordt 

aangegeven.  

5.2 De Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval 

binnen 3 dagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle 

uit te voeren binnen 3 dagen na mededeling van Kenwell Group B.V. dat de goederen ter beschikking 

van de Koper staan.  

5.3 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij 

aflevering aanwezig zijn, dient de Koper terstond, doch in ieder geval binnen 4 dagen na de controle 

volgens artikel 5.5 schriftelijk dan wel telefonisch aan Kenwell Group B.V. te melden. 
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Artikel 6. Installatie en montage 

6.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de 

montage van het product door Kenwell Group B.V. wordt uitgevoerd. Onder montage wordt hier 

verstaan de plaatsing van de zonnepanelen inclusief aansluiting van de zonnepanelen op de 

omvormer (DC). De aansluiting van de omvormer naar de meterkast(AC) wordt alleen verzorgd door 

Kenwell Group B.V. indien dit is overeengekomen met de Koper. 

6.2 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast(AC) is opgenomen, dan wordt 

daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. 

Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder. 

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

niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper (opdrachtgever). 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 Voor door Kenwell Group B.V. geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de 

fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze regeling voor de 

consument- Koper nadelig is in vergelijking met de rechten die de consument- Koper jegens Kenwell 

Group B.V. kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand dan gelden 

minimaal de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat 

de consument-Koper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging 

van de aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.  

7.2 De garantie vervalt indien, door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op 

ondeskundige of onzorgvuldige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.  

7.3 De garantie vervalt eveneens indien, door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, 

werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd. 

Artikel 8. Overmacht  

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 

nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper/Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt 

verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, onwerkbare 

weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van 

toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te 

verkrijgen vergunning.  
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Artikel 9. Persoonsgegevens  

9.1 Kenwell Group B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met 

haar privacy beleid. 

9.2 Kenwell Group B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.3 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd 

worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden 

van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van 

feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens 

gebied opdrachtnemer kantoor houdt. 

Artikel 11. Nietigheid 

11.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden te eniger tijd nietig is of vernietigd word zal 

dit niet tot nietigheid van de gehele algemene voorwaarden leiden. Alle overige bepalingen blijven 

alsdan volledig van kracht. 

Artikel 12. Wijzigingsbeding 

12.1 Kenwell Group B.V. behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te 

wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de wederpartij 

dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet 

wijken.  
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Artikel 13 Veiligheid  

13.1 Kenwell Group B.V. is niet verantwoordelijk voor het leveren, regelen dan wel bestellen van 

eventueel benodigde en of noodzakelijke dakrand / valbeveiliging.  

13.2 Kenwell Group B.V. is niet verantwoordelijk voor het leveren, regelen dan wel bestellen van 

eventueel benodigde en of noodzakelijke verticaal transport van zowel personen als goederen.  

13.3 De veiligheidsplannen worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld, tenzij ander is 

overeengekomen.  

Artikel 14. Diversen  

14.1 Kenwell Group B.V. is gevestigd te (4825AV Breda), Hazepad 15-6 en geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 85621714. Gelieve alle correspondentie aangaande een 

overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Kenwell Group B.V. op bovenstaand adres of naar 

het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsites.  

14.2 Kenwell Group B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e- mails uiterlijk binnen vijf 

werkdagen te beantwoorden.  
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