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voor bouw, levering en andere diensten / Status februari 2020

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle lopende en toekomstige contracten tussen GOLD-
BECK SOLAR en de contractant. Afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, ook al worden ze niet uit-
drukkelijk tegengesproken. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing.
§ 1 Sluiting van het contract, basis van het contract
1.1. De bestelling wordt meestal mondeling gedaan en wordt gedocumenteerd met een GOLDBECK SOLAR-

bestelling. Naast de bestelling zijn deze contractuele voorwaarden en, in het geval van bouwwerkzaamhe-
den, VOB/B 2019 ondergeschikt van toepassing.

1.2. In principe geldt in geval van tegenstrijdigheden de beschreven uitgebreidere of hoogwaardigere dienst-
verlening. GOLDBECK SOLAR kan gewijzigde en aanvullende leveringen en diensten eisen onder de voor-
waarden van de hoofdopdracht, inclusief kortingen. Wijzigingen in de omvang van de diensten vereisen een 
schriftelijke bevestiging van GOLDBECK SOLAR. In geval van wijzigingen in de omvang van de prestatie 
trachten partijen vóór de uitvoering overeenstemming te bereiken over de meer- of minderkosten. GOLD-
BECK SOLAR heeft het recht om te allen tijde wijzigingen in de dienstverlening te bestellen, ook zonder 
voorafgaande overeenkomst over de meer- of minderkosten, zolang van de opdrachtnemer redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat hij deze uitvoert. Redenen voor een eventuele onredelijkheid moeten door de 
opdrachtnemer direct, uiterlijk 1 week na de opdracht tot uitvoering, worden toegelicht.

1.3. De opdrachtnemer verzekert de naleving van de GOLDBECK SOLAR Compliance Guidelines (www.gold-
becksolar.com/compliance-richtlinie) en in het bijzonder van de wettelijke voorschriften inzake minimumlo-
nen volgens de Wet op de Detachering van Werknemers (AEntG) en de Wet op de Minimumlonen (Mi-
LoG).

1.4. De opdrachtnemer verzekert dat zijn gegevensverwerking uitsluitend in overeenstemming is met de DS-
GVO en GOLDBECK SOLAR verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de DSGVO en de 
BDSG. Meer informatie is te vinden in de GOLDBECK SOLARgegevensbeschermingsverklaring op ww-
w.goldbecksolar.com/impressum. De aannemer zal de eventuele onderaannemers waarvan hij gebruik 
heeft gemaakt, verplichten en informeren.

§ 2 Risico-overdracht, eigendomsrechten
2.1. In geval van verzending van goederen vindt de risico-overdracht pas plaats nadat de goederen naar beho-

ren zijn geleverd op de overeengekomen plaats van overdracht.
2.2  De eigendom van geleverde goederen en materialen gaat uiterlijk tegen betaling over o p G O L D-

BECK SOLAR. Alle verdere eigendomsvoorbehoud is uitgesloten.
§ 3  Prijzen, betalingsvoorwaarden, factuur
3.1 Alle prijzen gelden voor de volledige levering of voor het volledige werk inclusief levering van alle materialen, 

transport, verzekering, verpakking en installatie, alsmede alle aanvullende en speciale diensten die nodig zijn 
voor de functionele uitvoering. Alle documenten en informatie worden door de contractant gecontroleerd op 
volledigheid, juistheid en functionaliteit. 

3.2. Alle facturen worden opgemaakt met vermelding van het ordernummer, het ordernummer en de ontvanger 
van de dienst, alsook het verkopersnummer (indien beschikbaar). De facturen worden door de contractant in 
PDF-formaat naar het e-mailadres invoice@goldbecksolar.com gestuurd. Er zij op gewezen dat de factuur in 
een PDF-bestand wordt verstuurd, samen met de prestatieverklaring. Als er meerdere facturen worden ver-
stuurd, moet er voor elke factuur een PDF-bestand worden verstuurd. Facturen voor diensten volgens § 13b 
lid 2 UStG moeten de informatie "Fiscale aansprakelijkheid van de ontvanger van de dienst" bevatten. Factu-
ren zonder de genoemde gegevens kunnen niet worden verwerkt. 
GOLDBECK SOLAR bevestigt voor het contractuele bouwproject dat alle door de aannemer geleverde 
diensten door GOLDBECK SOLAR zelf zullen worden gebruikt om bouwdiensten in de zin van § 13b UStG 
te leveren. 
De materiaal- en loonkosten van de opdrachtnemer moeten apart op de facturen worden vermeld, tenzij de 
opdracht ineens wordt gefactureerd. Opdrachtnemer garandeert dat hij zijn verplichtingen op grond van de 
Duitse wet op de detachering van werknemers en zijn verplichtingen jegens de belastingdienst, de vereni-
ging van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeraars en de sociale zekerheidsinstellingen tijdig en volledig 
zal nakomen. Bij de facturen worden overeenkomstige bewijsstukken gevoegd. De betaling wordt uitgevoerd 
binnen 30 dagen na ontvangst van de controleerbare factuur met bewijsstukken door GOLDBECK SOLAR.
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3.3. Voor kortingsperiodes is de datum van ontvangst van de factuur of, indien de goederen later worden ontvan-
gen, de datum van ontvangst van de goederen  bepalend.

§ 4 Test- en uitvoeringsverplichtingen
4.1 De aannemer moet de geleverde onderdelen en materialen bij levering controleren op volledigheid en vrij 

van gebreken volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Het resultaat wordt op de afleverings-
bonnen vermeld. De leveringsnota's worden dezelfde dag nog naar de directie van de site gestuurd. GOLD-
BECK SOLAR moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van eventuele onregelmatighe-
den. De aannemer moet de overhandigde onderdelen en materialen tot aan de oplevering beschermen, in 
het bijzonder tegen schade en diefstal.

4.2 Tijdens de uitvoering van het werk moet de aannemer alle geldende arbeidsveiligheids-, ongevallenpreven-
tie- en fabrieksvoorschriften alsook de bouwplaats- en huisregels op de plaats van het werk naleven en moet 
hij de verkeersveiligheidsverplichtingen met betrekking tot de uitvoering van zijn diensten nakomen. De 
contractant verbindt zich ertoe de taken van de contractant ter plaatse schriftelijk aan zijn leidinggevende op 
te dragen overeenkomstig de DGUV-regelgeving 1 ("Preventieprincipes") of de arbeidsveiligheidsvoorschrif-
ten. Het bewijs hiervan moet op verzoek van GOLDBECK SOLAR schriftelijk worden geleverd. 

4.3 Opdrachtnemer zal afval, waaronder verpakkingen, recyclagemateriaal en speciaal afval, dat voortkomt uit 
zijn activiteiten, dagelijks op eigen kosten verwijderen in overeenstemming met de geldende afvalverwijde-
ringswetten. Indien de opdrachtnemer ook na het verstrijken van een redelijke termijn (meestal maximaal 2 
dagen) niet aan deze verplichting voldoet, kan GOLDBECK SOLAR het afval op kosten van de opdracht-
nemer afvoeren.

§ 5 Aansprakelijkheid voor gebreken, aanvaarding, kennisgeving van gebreken 
5.1 De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de VOB/B voor bouw-, reparatie- en onderhoudsdiens-

ten voor een gebouw, inclusief alle installaties, tenzij hieronder anders is geregeld, en op de wettelijke bepa-
lingen voor alle andere diensten. Voor de bouwdiensten wordt een formele acceptatie overeengekomen.
De aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken voor alle geleverde bouw-, reparatie- en onderhouds-
diensten, inclusief de geleverde goederen en materialen, is gebaseerd op VOB/B, verlengd tot 5 jaar en 3 
maanden, te beginnen met de aanvaarding van de bouwwerkzaamheden door de opdrachtgever, uiterlijk 6 
maanden na de aanvaarding door GOLDBECK SOLAR en de aannemer. Deze verjaringstermijn geldt ook 
voor onderdelen volgens § 13 lid 4 nr. 2 VOB/B. Voor het verhelpen van gebreken geldt deze verjaringster-
mijn ook voor vorderingen wegens gebreken. De aannemer biedt alleen GOLDBECK SOLAR het afsluiten 
van een onderhoudscontract aan. Onderhoudswerkzaamheden kunnen ook worden uitgevoerd door 
GOLDBECK SOLAR-O&M of gespecialiseerde bedrijven zonder beperking van de aanspraken op aans-
prakelijkheid voor gebreken en de overeengekomen verjaringstermijn. 
Gebreken binnen de verjaringstermijn worden door de opdrachtnemer onverwijld verholpen. Werkzaamhe-
den om gebreken te verhelpen moeten buiten de normale werktijden worden uitgevoerd, indien nodig met 
inachtneming van de operationele eisen van de gebruiker en de eigenaar van het gebouw. De aannemer 
draagt reeds vandaag aan GOLDBECK SOLAR zijn bestaande aanspraken op aansprakelijkheid voor ge-
breken en schadevergoeding tegen derden over en stelt de derde op verzoek van GOLDBECK SOLAR op 
de hoogte van de opdracht. Tot aan de herroeping door GOLDBECK SOLAR is hij gerechtigd en verplicht 
om deze vorderingen tegen de derde partij af te dwingen.

5.2. Indien er een zuiver leveringscontract / aankoopcontract of een contract voor werk en materiaal bestaat tus-
sen de aannemer en GOLDBECK SOLAR, dan is § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) van toepas-
sing in afwijking van § 377 HGB: GOLDBECK SOLAR zal de gebreken binnen een redelijke termijn na ont-
dekking onmiddellijk melden. GOLDBECK SOLAR is niet verplicht de geleverde goederen en materialen 
onmiddellijk te onderzoeken. Bij gebrekkige leveringen van de leverancier heeft GOLDBECK SOLAR bo-
vendien het recht om naar eigen goeddunken een nieuwe levering of een herstelling te eisen, alsook de 
terugbetaling van alle installatie- en verhuiskosten.

5.3. De opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor gebreken aan de geleverde goederen en materialen 
gedurende 5 jaar en 3 maanden. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken vangt aan bij de 
oplevering van het gebouw door de bouwer voor de constructie waarvan de goederen en materialen zijn 
geleverd, uiterlijk 6 maanden na de volledige oplevering.
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§ 6 Bevoegde rechtbank
6.1. De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die in verband met dit contract ontstaan is Mannheim, aan-

gezien de centrale diensten van de GOLDBECK SOLAR-ondernemingengroep in het hoofdkantoor van 
GOLDBECK SOLAR GmbH hiervoor verantwoordelijk zijn.
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