
1. ALGEMEEN 
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Insulati-
on Solutions B.V. gevestigd te Tilburg aan de Minosstraat 40 
hierna te noemen: “InSol”

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst met de wederpartij komt tot stand 

na schriftelijke bevestiging door InSol of doordat InSol 
aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

2.2        De door InSol uitgebrachte offertes en aanbiedingen 
zijn geheel vrijblijvend, tenzij uit de offerte of aanbie-
ding uitdrukkelijk anders blijkt.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief 

transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is over-
eengekomen.

3.2 InSol is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, 
zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de we-
derpartij door te berekenen.

4. BETALING
4.1 Er geldt een betalingsdatum van 30 dagen na fac-

tuurdatum, tenzij met de wederpartij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, 
is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of in-
gebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment 
worden alle openstaande facturen van InSol direct en 
volledig opeisbaar.

4.3 De wederpartij is bij niet tijdige betaling een vertra-
gingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.

4.4 Indien InSol door het verzuim van de wederpartij ge-
noodzaakt is om haar vordering ter incasso uit han-
den te geven, komen alle daarmee gepaard gaande 
kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de 
kosten voor een faillissementsaanvrage, voor reke-
ning van de wederpartij. De buitengerechtelijke incas-
sokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald 
gebleven bedrag, met een minimum van € 150.00 
te vermeerderen met de daarover verschuldigde 
omzetbelasting en voorts te vermeerderen met wet-
telijke handelsrente vanaf de dag van verzuim. Het 
in de vorige volzinnen bepaalde laat onverlet onze be-
voegdheid om vergoeding van daadwerkelijk geleden 
schade te vorderen zo deze schade hoger mocht zijn.

4.5 Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van 
enige overeenkomst met InSol of indien er bij InSol 
anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de beta-
lingscapaciteit van de wederpartij of bij wijziging van 
haar vennootschap is InSol bevoegd de levering van 
zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid 
voor de vorderingen en betaling van de te leveren 
zaken heeft verschaft. 

5. LEVERING
5.1 Levering vindt plaats ex works (Incoterm 2010) tenzij 

anders is overeengekomen.
5.2 De overeengekomen levertijd is slechts indicatief 
en geldt niet als fatale termijn.

5.3 Het risico voor de zaken gaat over op de wederpartij 
bij overdracht van de zaken conform ex works.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
6.1 Levering van zaken door InSol vindt plaats onder ei-

gendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle 
vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten 
van de wederpartij in de nakoming van de met InSol 
gesloten overeenkomst(en) alsmede ter zake van 
door of namens InSol ten behoeve van de wederpartij 
verleende diensten en verrichtte werkzaamheden.

6.2 Het eigendomsvoorbehoud blijft derhalve ook gelden 
voor zaken die reeds geleverd en betaald zijn indien 
andere leveranties – zowel eerdere als latere – onbe-
taald zijn gebleven.

6.3 InSol is bevoegd om indien de wederpartij met beta-
ling te laat is dan wel indien er gegronde reden be-
staat om aan te nemen dat de wederpartij niet of te 
laat zal betalen, alle door InSol geleverde zaken die 
overeenkomstig het vorige lid eigendom zijn gebleven 
terug te nemen.

7. OVERMACHT
7.1 Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW, 

doch omvat in ieder geval oorlog of oorlogsdreiging, 
terrorisme, pandemie, rellen, staking, overstroming, 
brand, storing of uitval van energievoorzieningen, 
overheidsmaatregelen en vervoersverboden, stagna-
tie bij toeleveranciers of andere derden waarvan InSol 
afhankelijk is en/of algemene vervoersproblemen en 
stremmingen van aanvoer.

7.2 Indien door overmacht de levering meer dan 2 maan-
den vertraagd wordt, zijn zowel InSol als de weder-
partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

 
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 InSol is niet aansprakelijk voor door de wederpartij 

geleden schade, behoudens en voor zover de weder-
partij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove 
schuld aan de zijde van InSol.

8.2 InSol is in geen geval aansprakelijk voor gevolgscha-
de van welke aard dan ook van de wederpartij, hier-
onder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, 
verlies van orders, winstderving, milieuschade en 
immateriële schade.

8.3 Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk 
beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het des-
betreffende geval uitbetaalt. 

8.4 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krach-
tens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijk-
heid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuur-
bedrag exclusief BTW.

8.5 InSol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de 
fabrikant of door derden gegeven montage of instal-
latie-instructies.

8.6 InSol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door 
haarzelf gegeven montage of installatie-instructies die 
door wederpartij niet worden opgevolgd.

8.7 In geval van levering van zaken en/of onderdelen 
daarvan welke InSol van derden heeft gekocht, wordt 
slechts garantie verstrekt indien en voor zover InSol 
hiervoor een garantie van haar leverancier heeft ver-
kregen. In dat geval is de garantie aan de wederpartij 
gelijkluidend aan de garantie die InSol ter zake van 
haar leverancier heeft verkregen. InSol is niet ver-
plicht een aanvraag om garantie in behandeling te 
nemen indien de wederpartij niet aan zijn of haar 
betalingsverplichtingen jegens InSol heeft voldaan. 
Indien de wederpartij een geldige garantieaanspraak 
heeft, is de mate waarin en de wijze waarop herstel 
en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling 
van InSol.

9. CONTROLE EN RECLAMEREN
9.1 De wederpartij dient de geleverde zaken binnen 48 

uren na levering op zichtbare gebreken te controle-
ren en bij constatering zulks schriftelijk te melden met 
specificatie en onderbouwing

9.2 De wederpartij dient in het geval van niet zichtbare 
gebreken dit binnen 48 uren na ontdekking daarvan 
schriftelijk te melden met specificatie en onderbou-
wing

9.3 Alle andere reclames dienen binnen 5 dagen nadat de 
wederpartij een tekortkoming heeft geconstateerd, al-
thans redelijkerwijs had kunnen constateren, schrifte-
lijk bij InSol te worden gemeld. Na deze termijn kan 
de wederpartij geen beroep meer doen op non con-

formiteit.

10. (GEVOLGEN VAN) ONTBINDING
10.1 InSol is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelij-

ke tussenkomst te ontbinden indien de wederpartij in 
staat van faillissement wordt verklaard, surseance van 
betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke 
schuldsaneringsregeling of anderszins de beschik-
kingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan 
verliest of in geval een aanvraag voor kredietverzeke-
ring door de desbetreffende maatschappij niet of niet 
in voldoende mate wordt gehonoreerd.

10.2 De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst 
(evt. ten aanzien van reeds geleverde zaken) te ont-
binden en/of haar (betalings)verplichtingen jegens 
InSol op te schorten. 

10.3 Door de ontbinding worden de over en weer bestaan-

de vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij 
is aansprakelijk voor de door InSol geleden schade, 
onder meer bestaande uit winstderving en transport-
kosten. 

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
11.1 Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands 

recht van toepassing. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de Recht-
bank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij InSol het geschil 
aanhangig maakt bij een andere volgens de compe-
tentieregels bevoegde rechtbank.

12. VARIA
12.1 Voor zover een of meer bepalingen van deze onder-

havige algemene voorwaarden nu of op een later tijd-
stip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van 
dwingend recht, blijven deze algemene voorwaarden 
voor het overige van toepassing, voor zover deze niet 
door InSol voor dat geval buiten toepassing worden 
verklaard. 

12.2 Aan de opschriften van de artikelen in deze algemene 
voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe 
en partijen zullen aan deze opschriften geen rechten 
kunnen ontlenen.

12.3 Deze voorwaarden worden ook vertaald in het Engels 
en Duits. In het geval van een taalkundig of interpre-
tatieverschil, zal de Nederlandse tekst leidend  
zijn.

12.4 De wederpartij verbindt zich ertoe alle toepasselijke 
wetten na te leven, met inbegrip van de wetgeving 
inzake exportcontrole en economische sancties. 
Toepasselijke exportcontroleregelingen en/of econo-
mische sancties variëren afhankelijk van de transactie 
en kunnen instrumenten omvatten die zijn aangeno-
men door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, 
de Europese Unie en/of individuele landen of groepen 
van landen. In het bijzonder zal de wederpartij de 
zaken, de dienst(en) of de technologie(ën) niet door-
verkopen of anderszins verstrekken (hetzij als een op 
zichzelf staand product of dienst, hetzij als onderdeel 
van een ander product of dienst) aan een individu of 
entiteit indien dit zou kunnen resulteren in een schen-
ding van toepasselijke exportcontrolevoorschriften 
en/of economische sancties, of in een schending van 
exportvergunningen afgegeven door enige autoritei-
ten. In het geval dat InSol redelijke gronden heeft om 
aan te nemen dat de wederpartij de voornoemde ex-
portcontrole of economische sanctiewetgeving en -re-
gelgeving niet heeft nageleefd of van plan is dit niet te 
doen, kan InSol, na kennisgeving aan de wederpartij 
en zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de le-
vering of uitvoering van zijn verplichtingen opschorten 
tot op het moment dat de wederpartij in staat is om 
schriftelijk bewijs te leveren dat er geen schending op 
het punt staat te gebeuren. Indien de wederpartij dit 
niet doet binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving 
van InSol, heeft InSol het recht om de overeenkomst 
te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid ten 
aanzien van de wederpartij. InSol heeft het recht om 
zijn prestaties uit hoofde van de overeenkomst op te 
schorten zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien 
van de wederpartij indien, op enig ogenblik, nieuwe 
economische sancties en/of exportreglementeringen 
van kracht worden en de uitvoering van de overeen-
komst onmogelijk of onwettig maken voor InSol.

12.5 De wederpartij garandeert dat hij InSol, een persoon 
in dienst van InSol of een derde geen onrechtmatig 
voordeel heeft verschaft of beloofd om het voordeel 
van een overeenkomst te verkrijgen.

12.6 De wederpartij geeft InSol toestemming om tijdens 
kantooruren evaluaties en audits uit te voeren om zich 
ervan te vergewissen dat de wederpartij voldoet aan 
zijn verplichtingen krachtens dit artikel. In dit verband 
dient de wederpartij alle documenten en gegevens te 
verstrekken die nodig zijn om de evaluatie of de audit 
voor te bereiden en uit te voeren, en toegang te verle-
nen tot de terreinen van de wederpartij of de aan hem 
gelieerde ondernemingen.
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