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ALGEMENE VOORWAARDEN SOLUTION P.A. RENTAL  
 
ARTIKEL 1: DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities: 
- Solution P.A.: Solution P.A. Rental, statutaire gevestigd en postadres aan Theresiaplein 16, 5041 BJ 

Tilburg, bezoekadres: Simon de Cockstraat 10A, 5048 AW, Tilburg email: info@solutionpa.nl. 
- Afnemer: elke contractspartij die tot Solution P.A. in een contractuele relatie staat uit hoofde van een 
met Solution P.A. gesloten overeenkomst, alsmede elke contractspartij die met Solution P.A. een 
overeenkomst wenst aan te gaan. 
- Consument: iedere natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
- Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Solution P.A. 
- Diensten: het verhuren van licht-, audio-, video- en hijsapparatuur en special effects benodigdheden, het 
verzorgen van technische, creatieve of ondersteunende werkzaamheden tijdens evenementen en de 
ondersteuning bij het opbouwen daarvan.  

1.2  Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”)  zijn van toepassing op alle door Solution P.A. gedane 
aanbiedingen/offertes en alle met Solution P.A. gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende 
verbintenissen met Afnemer, op grond waarvan Solution P.A. aan de Afnemer één of meer producten 
levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of Diensten verricht. 

1.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door 
Solution P.A. zijn bevestigd en gelden slechts ten aanzien van de specifieke 
overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de 
Voorwaarden en bepalingen uit aanbiedingen/offertes van Solution P.A. en/of een overeenkomst tussen 
Solution P.A. en Afnemer, prevaleren de bepalingen uit de aanbiedingen/offertes van Solution P.A. en/of 
de overeenkomst tussen Solution P.A. en Afnemer. 

1.4 Solution P.A. sluit de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer hierbij uitdrukkelijk uit. 
1.5 De Voorwaarden zijn Afnemer vooraf ter hand gesteld en zijn steeds te raadplegen via de website van 

Solution P.A www.solutionpa.nl. De Voorwaarden zullen op verzoek van Afnemer tevens kosteloos 
worden toegezonden. Door het aangaan van de overeenkomst met Solution P.A. verklaart Afnemer de 
Voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. 

1.6 Al hetgeen in de Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Solutions P.A. 
wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Solutions P.A. ingeschakelde 
tussenpersonen en andere derden. 

1.7 Waar in deze Voorwaarden over Afnemer wordt gesproken, wordt hiermee tevens een Consument 
bedoeld, tenzij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de Voorwaarden ten behoeve van een Consument. 

 
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 
2.1 Alle aanbiedingen/offertes van Solution P.A. zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en 

kunnen door haar steeds worden herroepen. Aanbiedingen/offertes moeten worden beschouwd als een 
uitnodiging aan de Afnemer tot het doen van een aanbod.  

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door de Afnemer 
ondertekende offerte of akkoord bevonden offerte  door Solution P.A. retour is ontvangen. Aanvaarding 
c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze door Solution P.A. schriftelijk aan 
Afnemer zijn bevestigd. 

2.4 Indien de geleverde Diensten of gehuurde apparatuur van Solution P.A. worden ingezet voor co-
producties met een of meerdere derde(n) moet Afnemer dit voorafgaand aan de uitvoering van de 
overeenkomst schriftelijk aan Solution P.A. berichten. Jegens Solution P.A. is uitsluitend de Afnemer 
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst. 

http://www.solutionpa.nl/
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2.5 Solution P.A. is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen. 
2.6 Annulering van een overeenkomst door de Afnemer is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk 

geschiedt voor het begin van uitvoering van het verlenen van Diensten en/of de levering van zaken. Te 
allen tijde zullen alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door Solution P.A. aan de Afnemer  in 
rekening worden gebracht.  

 
ARTIKEL 3: PRIJZEN 
3.1 Alle door Solution P.A. gehanteerde prijzen (in euro’s) zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- 

c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, 
vrachten, assurantiepremies, en overige kosten etc. 

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Solution P.A. aangegeven prijzen 
altijd exclusief BTW en exclusief verzend -, invoerrechten, overige belastingen of van overheidswege 
opgelegde heffingen, vervoer en transportverzekering en/of verpakkingskosten etc. Deze kosten komen 
voor rekening van Afnemer. Solution P.A. is gerechtigd om de prijzen voor nog niet geleverde en/of niet 
betaalde zaken en/of Diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren in 
artikel 3.1 en 3.2 genoemd.  

3.3 Indien tevens de uitvoering van de overeenkomst is Solution P.A. bevoegd om eventuele kosten, verband 
houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op 
andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van Solution P.A. in 
de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.  

3.4 Bij het sluiten van een verhuurovereenkomst is Solution P.A. gerechtigd een waarborgsom van Afnemer te 
eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, 
evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde apparatuur. 

 
ARTIKEL 4: (OP)LEVERTIJD EN (OP)LEVERING/KLACHTTERMIJN 
4.1  De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar 

beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te 
beschouwen als fatale termijn. Een overschrijding van de leveringstermijn verplicht Solution P.A. daarmee 
nimmer tot enige vergoeding, en geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de 
afname te weigeren. 

4.2 Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas lopen nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Solution 
P.A. zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de 
gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt. 

4.3 Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kan Solution 
P.A. afzonderlijk factureren.  

4.4 Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en 
verpakking kunnen voor de Afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, 
of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen. 

4.5 Afnemer dient bij of onverwijld na (deel)levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte 
Diensten aan de overeenkomst beantwoorden. 

4.6 Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, 
indien hij dit onderzoek nalaat of Solution P.A. niet binnen de termijnen als bedoeld in artikel 4 lid 7van de 
gebreken in kennis heeft gesteld. Afnemer dient Solution P.A. op de hoogte te stellen van een gebrek 
door middel van een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijk opgave van de gebreken. 

4.7  Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende 
Diensten schriftelijk aan Solution P.A. te worden gemeld. Indien de Afnemer een Consument betreft, dan 
wordt voorgenoemde termijn vastgesteld op twee maanden na de aflevering. Verborgen gebreken dienen 
onmiddellijk nadat Afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen een week na levering van zaken c.q. 
verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld. Indien de Afnemer een Consument betreft, wordt 
voornoemde termijn van een maand verlengt met 5 maanden. 

4.8 In het geval dat er een dienstverleningsovereenkomst is gesloten is ten aanzien van de werkzaamheden 
Afnemer verplicht klachten binnen acht (8) dagen nadat werkzaamheden en/of Diensten zijn verricht, aan 
Solution P.A. schriftelijk kenbaar te maken.  



 

Pagina 3 van 7 
 

4.9 Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 7 en 8 van dit artikel, wordt Afnemer geacht de 
geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of Diensten, respectievelijk de factuur te 
hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten/reclames niet meer in behandeling genomen. 

4.10 Het indienen van een klacht/reclame ontslaat de Afnemer nimmer van zijn elders in deze voorwaarden 
omschreven betalingsverplichtingen jegens Solution P.A. 

 
ARTIKEL 5: VERHUUR 
5.1 De in dit artikel vermelde bepalingen gelden voor alle overeenkomsten waarbij door Solution P.A. 

apparatuur op huurbasis of anderszins tijdelijk aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld en/of in 
combinatie met op alle dienstverleningsovereenkomsten waarbij door Solution P.A. ten behoeve van 
Afnemer technische en/of creatieve en/of ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd. 

5.2 De  Afnemer zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd 
is. De Afnemer zal de Apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een 
behoorlijke en veilige opslagplaats en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin 
deze werd ontvangen aan Solution P.A. teruggeven. 

5.3 De Afnemer zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de apparatuur, hiervan terstond 
melding maken aan Solution P.A. met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Afnemer  
in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie en meewerken aan 
eventueel vervolgstappen die Solution P.A. dient te ondernemen.  

5.4 De Afnemer zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan, te  of anderszins ter 
beschikking stelle , te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding 
van dit verbod is Solution P.A. gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug 
te nemen. 

5.5 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Solution P.A. de apparatuur 
buiten Nederland te gebruiken en/of te vervoeren. 

5.6 De huurperiode en daarmee de verantwoordelijkheid van Afnemer  vangt aan op de dag dat de 
apparatuur het magazijn van de Solution P.A. verlaat en eindigt op de dag dat de apparatuur weer in het 
magazijn van de Solution P.A. terugkomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

5.7  De apparatuur wordt door de Afnemer bij het magazijn van Solution P.A. opgehaald en wordt  
teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk 
is overeengekomen. Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de Afnemer in door 
Solution P.A. verstrekte verpakking. 

5.8 Afnemer is verplicht om zorg te dragen voor de, ten behoeve van de juiste en veilige werking van de 
apparatuur, geschikte elektriciteitsvoorzieningen. Deze voorzieningen dienen te voldoen aan de geldende 
(wettelijke) normen.   

5.9 Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, 
daaronder begrepen het leggen van beslag, is de Afnemer verplicht Solution P.A. onverwijld schriftelijk 
van deze aanspraken in kennis te stellen. 

5.10 Afnemer is aansprakelijk voor de schade die Solution P.A. lijdt in het geval van diefstal, verlies en schade 
aan de Apparatuur. Afnemer is verplicht zich te verzekeren.  

 
ARTIKEL 6 RISICO-OVERGANG 
6.1  Ongeacht hetgeen tussen Solution P.A. en Afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is 

overeengekomen, zijn de gekochte of gehuurde zaken voor risico van Afnemer vanaf het tijdstip dat de 
zaken worden ingeladen in het transport naar Afnemer.  

6.2 Zodra het risico van de zaken conform het onder lid 1 van dit artikel bepaalde naar de Afnemer is 
overgegaan, is Afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, 
tenietgaan e.d. 

 
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID 
7.1 Solution P.A. sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die Afnemer leidt in geval van niet, niet tijdige 

c.q. niet correcte levering of enige andere niet-nakoming, waaronder gebreken aan de geleverde zaken, 
voor Solution P.A., tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Solution P.A.. 
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7.2 Solution P.A. is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade 
van Afnemer,  waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst/inkomen, 
gevolgschade en/of schade door bedrijfsstagnatie. 

7.3 Indien Solution P.A. om welke reden dan ook krachtens het bepaalde in lid 1 van dit artikel toch 
aansprakelijk is, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door Afnemer dientengevolge geleden 
directe materiële schade tot een bedrag van maximaal haar aansprakelijkheid beperkt tot de 
factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende levering aan Afnemer, dan wel wanneer het geen of 
meerdere leveringen en/of meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen betreft, de factuurwaarde 
(exclusief BTW) van de laatste factuur. 

7.4   Solution P.A. is nimmer aansprakelijk ter zake van de door Afnemer aan Solution P.A. in verband met de 
overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen 
een afdoende verzekering af te sluiten. 

7.5 Indien door Solution P.A. een fout wordt gemaakt of een termijn wordt overschreden doordat Afnemer 
haar onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie heeft verstrekt, is Solution P.A. voor de daardoor 
ontstane schade niet aansprakelijk. 

7.6  Onverminderd het bovenstaande is Solution P.A. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet 
en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de 
afgeleverde zaken door Afnemer en/of door hem ingeschakelde derden. 

7.7 De Afnemer vrijwaart Solution P.A. voor alle schade die Afnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken 
van derden die verband houden met de door Solution P.A. geleverde zaken of Diensten, daaronder 
begrepen: 

• aanspraken van derden, werknemers en ondergeschikten van Solution P.A. daaronder begrepen, die 
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of 
nalaten van de Afnemer of van onveilige werksituaties; 

• aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Solution P.A. 
geleverde producten of Diensten die door de Afnemer werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd 
onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of Diensten van de Afnemer, tenzij de 
Afnemer bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor 
bedoeld; 

• aanspraken of boetes van derden, welke het gevolg zijn van het niet beschikken over een vereiste 
vergunning dan wel het niet juist of niet volledig naleven van de in een vergunning gestelde 
verplichtingen, beperkingen of richtlijnen. 

 
ARTIKEL 8: OVERIGE VERPLICHTINGEN AFNEMER  
8.1  Afnemer dient zorg te dragen en is verantwoordelijk voor een veilige werksituatie inclusief benodigde 

voorzorgsmaatregelen; waaronder maar niet beperkt tot, geschiktheid ruimte, crowd control, veilige 
afstand tussen personen en brandbare zaken, geschikte en werkende blusmiddelen, bescherming tegen 
weersinvloeden. 

8.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en in bezit hebben van de voor de 
uitvoering van de overeenkomst vereiste vergunningen en ontheffingen. Eveneens is Afnemer 
verantwoordelijk voor de naleving van de daarin gestelde verplichtingen, beperkingen en richtlijnen.  

 
ARTIKEL 9: OVERMACHT 
9.1 In geval van overmacht heeft Solution P.A. het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat 
Solution P.A. daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

9.2 Indien nakoming zijdens Solution P.A. of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand 
wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de betreffende 
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst 
op te schorten, zolang de overmachtssituatie voortduurt. 

9.3  Indien Solution P.A ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Solution P.A 
gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Partijen zijn niet gerechtigd tot enige 



 

Pagina 5 van 7 
 

vorm van schadevergoeding naar aanleiding van een overmachtssituatie. Indien de Afnemer een 
Consument betreft, is zij bevoegd haar geleden schade door de overmachtssituatie pro rata te vorderen. 

9.4 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst 
redelijkerwijs door de Afnemer niet meer van Solution P.A. kan worden verlangd. In ieder geval wordt 
onder overmacht begrepen: brand, waterschade, bedrijfsbezetting, defecten aan machinerieën, 
onverwachte of langdurige ziekte van het personeel, storingen in de levering van energie, ijsgang, 
bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, 
uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van 
vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, pandemieën en alle overige 
oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van Solution P.A. ontstaan. 

 
ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD  
10.1 Alle door Solution P.A. geleverde zaken blijven eigendom van Solution P.A., totdat Afnemer aan al haar 

betalingsverplichtingen jegens Solution P.A. uit welke hoofde dan ook heeft voldaan. 
10.2 Zolang Afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Solution P.A. heeft voldaan dan wel 

Afnemer anderszins zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat 
dat Afnemer zijn verplichting jegens Solution P.A. niet zal nakomen, is Solution P.A. gerechtigd de door 
haar geleverde zaken terug te nemen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking aan Solution P.A. 
en/of door haar aangewezen derden te verlenen. Indien Afnemer tekortschiet in deze verplichting 
verbeurt hij per dag jegens Solution P.A. een onmiddellijk opeisbare boete van 15% van al het door hem 
aan Solution P.A. verschuldigde, onverminderd het recht van Solution P.A. om schadevergoeding te 
vorderen. Alle kosten voor terugname van de zaken als bedoeld in dit lid komen voor rekening van 
Afnemer. 

10.3 Afnemer is niet gerechtigd zaken die in eigendom aan Solution P.A. toebehoren in welke vorm dan ook 
(tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven en/of op enige wijze te 
bezwaren en/of in (ver)bruikleen uit handen te geven.  

10.4  Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden de door Solution P.A. geleverde zaken geheel of gedeeltelijk aan 
derden te verpanden totdat alle openstaande vorderingen van Solution P.A. op Afnemer zijn voldaan en 
sprake is van koop van de zaken. 

 
ARTIKEL 11: BETALING 
11.1 Solution P.A. is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor juiste en tijdige 

nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 
11.2  Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Solution P.A. afzonderlijk worden 

gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met Afnemer. 
11.3 Solution P.A. is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk te berekenen en daarvoor 

facturen uit te brengen. 
11.4 Het factuurbedrag en eventuele (bijkomende) kosten dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum 

aan Solution P.A. te zijn voldaan. 
11.5  Indien Afnemer niet binnen de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 4 betaalt, is Afnemer van 

rechtswege in verzuim en is deze - zonder dat een ingebrekestelling is vereist - vanaf de factuurdatum een 
rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een 
minimum van € 50,- onverminderd de aan Solution P.A. verder toekomende rechten. 

11.6 In geval van (betalings)verzuim van Afnemer komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de 
buitengerechtelijke incassokosten, die door Solution P.A. worden gemaakt teneinde nakoming van de 
verplichtingen van Afnemer te bewerkstelligen, ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door Afnemer verschuldigde 
bedrag met een minimum van € 250,-. 

11.7 Alle betalingen moeten geschieden op een door Solution P.A. aan te wijzen bankrekeningnummer in 
Nederland. 

11.8  Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en 
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
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11.9 Verrekening en/of opschorting door Afnemer is niet toegestaan, tenzij de Afnemer een Consument 
betreft. 

11.10  Het doen van betalingen van Afnemer aan Solution P.A. op elektronische wijze, waaronder via het 
interneten middels creditcards geschiedt voor risico van Afnemer. Solution P.A. is niet aansprakelijk voor 
schade van Afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via 
het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door Afnemer aan 
Solution P.A. via het internet of anderszins is voor risico van Afnemer. 

11.11  Solution P.A. behoudt het recht om bij Afnemer directe betaling te hanteren. Dat wil zeggen dat een 
bestelling pas door Solution P.A. wordt geleverd, nadat deze integraal aan Solution P.A. is betaald. 

 
ARTIKEL 12 OPSCHORTING EN ONTBINDING 
12.1  Indien Afnemer te kort komt in de nakoming van enige verplichting jegens Solution P.A., is Solution P.A. 

gerechtigd om de uitvoering van enige overeenkomst met Afnemer op te schorten totdat Afnemer aan al 
haar verplichtingen Solution P.A. heeft voldaan. 

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 1 is Solution P.A. gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien 
Afnemer haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. Voorts is Solution P.A. 
gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden indien;   
a.  door Afnemer surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel Afnemer in 
staat van faillissement is verklaard; 
b.  wanneer Afnemer vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd; 
c.  wanneer Afnemer fuseert of wordt overgenomen; 
d.  wanneer op enig deel van het vermogen van de Afnemer beslag wordt gelegd; of 
e.  wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de 
overeenkomst niet van Solution P.A. gevergd kan worden. 

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Solution P.A. op Afnemer onmiddellijk 
en volledig opeisbaar. Indien Solution P.A. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar 
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

12.4 Solution P.A. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
12.5 Solution P.A. zal de hierboven bedoelde ontbinding jegens Afnemer inroepen door middel van een 

schriftelijke verklaring. 
 
ARTIKEL 13 OVERDRACHT 
13.1 Het is Afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Solution P.A. te hebben 

verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen. 
 
ARTIKEL 14: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY 
14.1 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, zowel gedurende de looptijd van 

de overeenkomst, als daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en 
deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken 
voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle 
personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te 
worden gesteld van de informatie. 

14.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: 

• alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig 
is aangeduid en/of waarvan de Afnemer  weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
vertrouwelijk is 

• alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of 
waarvan de Afnemer weet of redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht 
de wijze waarop deze zijn verstrekt 

• alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, 

• sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met 
door Afnemer, dan wel door Solution P.A. in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen 
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software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt 

14.3 De verplichtingen van de Afnemer tot geheimhouding gelden niet indien zulke mededelingen of 
openbaring zijn vereist in verband met de uitvoering van de verplichtingen van Afnemer op basis van de 
overeenkomst en/of Afnemer daartoe wettelijke verplicht. 

14.4 Solution P.A. behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende 
wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Persoonsgegevens.  

14.5  Alle door Afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Solution P.A. gebruikt indien dit voor het 
sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene 
voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Solution P.A. noodzakelijk is. Gegevens worden 
slechts aan derden verstrekt indien dit voor (voornoemde) doeleinden noodzakelijk is. 
 

ARTIKEL 15: OVERIGE BEPALINGEN 
15.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen Solution P.A. en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
15.2 Alle eventuele geschillen tussen Solution P.A. en Afnemer  worden in eerste instantie voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij een wettelijke bepaling zich 
daartegen verzet. 

15.3 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in de Voorwaarden zullen de overige bepalingen 
onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een 
vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden 
blijft. 

15.4 Solution P.A. heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 
15.5 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de Afnemer zijn 

gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. 
 
 
 
 

 


