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ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: algemene bepalingen
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden regelen de verhouding tussen SOL en
haar Afnemers voor zover daarvan niet in (een) bijzondere Overeenkomst(en) met een
Afnemer is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op levering door
NTG Nederlandse Technische Gasmaatschappij B.V.
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende met een aanvangshoofdletter
geschreven definities:
SOL: SOL Nederland B.V. (voorheen Nederlandse Technische Gasmaatschappij B.V.),
gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Swaardvenstraat 11.
Afnemer: Eenieder die met SOL een Overeenkomst (wil) sluit(en) betreffende door SOL te
leveren zaken en/of werkzaamheden en/of diensten.
Gas: Alle types gas en/of mengsels hiervan vermeld in de met de Afnemer gesloten (of te
sluiten) Overeenkomst.
Cilinders: Alle Cilinders (al dan niet gepakketteerd), flessen, tanks, containers,
transportreservoirs (compleet met onderdelen en toebehoren), drukloze vaten en spuitbussen
en hun toebehoren die betrekking hebben op de verkoop van Gas.
Installatie: De technische uitrusting zoals vermeld in de met de Afnemer gesloten (of te
sluiten) Overeenkomst tot huur, huurkoop c.q. koop van een installatie voor opslag van Gas,
anders dan in Cilinders.
Kubieke meter, m3: een standaard kubieke meter bij 15° Celsius en een druk van 980,6 mbar
absoluut.
BW: Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen SOL en Afnemer tot koop van gas (in bulk) en huur
van Cilinders en/of Installatie.
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden (met inbegrip van eventuele algemene
voorwaarden van de Afnemer) zijn alleen van kracht indien SOL deze schriftelijk heeft
aanvaard. Deze aanvullingen of afwijkingen gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij zij
gemaakt zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
SOL heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in
werking vanaf één maand nadat de wijzigingen aan Afnemer bekend zijn gemaakt.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. SOL is pas
gebonden, nadat zij de opdracht van de Afnemer binnen redelijke termijn schriftelijk heeft
aanvaard, dan wel nadat zij op een redelijke termijn met de uitvoering van de opdracht is
begonnen. Na het sluiten van de Overeenkomst worden alle tevoren gemaakte afspraken die
niet schriftelijk zijn aanvaard geacht te zijn vervallen. Nadere overeenkomsten zijn slechts
bindend indien zij schriftelijk door SOL zijn bevestigd.
SOL behoudt alle rechten voor op de gegevens, voorkomend in haar aanbiedingen en de
daarbij gevoegde modellen, monsters, tekeningen en gebruiksvoorschriften, e.d.. Tekeningen,
beschrijvingen, technische gegevens, afbeeldingen en overige bijzonderheden betreffende
Gassen, de Installatie, producten en/of productieprocessen van SOL zijn van vertrouwelijke
aard en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOL aan derden ter
beschikking worden gesteld en ook niet ter inzage worden verstrekt.
Geringe afwijkingen ter zake de offerte/ aanbieding geven de Afnemer niet het recht de
Overeenkomst te ontbinden, zijn (betalings)verplichting op te schorten, te verrekenen,
nakoming conform de aanbieding/ offerte en/ of schadevergoeding te vorderen.
Een verzoek tot wijziging in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, moet schriftelijk
door de Afnemer aan SOL worden gedaan, en leidt eerst tot wijziging van de opdracht c.q.
Overeenkomst nadat het schriftelijk door SOL is aanvaard. Indien de verzochte wijziging
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hogere kosten veroorzaakt dan voorzien in de opgegeven c.q. overeengekomen prijs, dan is
Afnemer gehouden deze hogere kosten aan SOL te voldoen.
Artikel 2: prijzen
Alle prijsopgaven en prijzen die in rekening gebracht worden zijn in euro’s, af fabriek SOL en
zijn exclusief B.T.W. en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen,
(zoals onder meer in verband met de vervaardiging, invoer, verkoop, transport, verpakking of
gebruik). Kosten in verband met het gebruik van een weegbrug zijn eveneens niet in
voornoemde prijs opgenomen.
2.2
De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende
kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, belastingen, vracht, assurantie,
geschat verbruik en verdere prijsbepalende factoren.
2.3
Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in de voor SOL
geldende kostprijs, bijvoorbeeld door wijziging in energie-, loon-, transport- of productiekosten,
heeft SOL het recht deze wijzigingen direct en volledig aan de Afnemer door te berekenen.
Alleen in het geval dat SOL dat binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst
doet, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden tegen betaling van een
bedrag gelijk aan de prijs maal de door SOL gedurende een periode van drie maanden te
leveren zaken als opgenomen in de Overeenkomst.
2.4
Indien betaling is overeengekomen in een andere valuta dan in euro, is SOL gerechtigd de
prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst de
wisselkoers ten opzichte van de euro is gewijzigd. Deze bevoegdheid komt enkel aan SOL
toe.
2.1

Artikel 3: levering/transport
Alle leveringen door SOL geschieden af fabriek SOL, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Voor levering van Gas in bulk geldt echter dat levering geschiedt op het
moment van opslag in de Installatie bij de Afnemer. Vanaf het moment van levering zijn de
geleverde zaken voor risico van de Afnemer. Dit geldt eveneens voor de Cilinders waarin de
geleverde zaken zich bevinden.
3.2
Indien SOL de te leveren zaken op een andere wijze dient te leveren, dan zal Afnemer ervoor
zorgdragen dat de plaats van aflevering voor het door of vanwege SOL gebezigde
vervoermiddel op normale wijze bereikbaar is.
3.3
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. SOL is bij niet tijdige levering pas in verzuim nadat de Afnemer
haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een redelijke termijn en SOL
binnen deze termijn niet alsnog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
Gedurende de in acht te nemen redelijke termijn is SOL niet aansprakelijk voor de gevolgen
van de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, waaronder doch niet beperkt
tot vermogensschade wegens inroeping van boetes door de klant van Afnemer. De Afnemer
ontleent aan de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn niet het recht de
Overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen, zich op verrekening te beroepen
dan wel zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk niet
na te komen.
3.4
Indien de Afnemer van Gas grotere hoeveelheden c.q. een andere soort Gas behoeft dan in
zijn met SOL gesloten Overeenkomst is vermeld, zal SOL bij voorrang boven derden het recht
hebben op dit meerdere c.q. andere te leveren, voor de in de Overeenkomst genoemde prijs
of voor de dan geldende (marktconforme) prijs indien die hoger is dan de in de Overeenkomst
genoemde prijs.
3.1
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Artikel 4: garanties en reclames
SOL garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken, gebruikte
materialen, vervangen onderdelen en/of de behoorlijke uitvoering van haar werkzaamheden of
diensten gedurende een termijn van 6 maanden na levering, dan wel na verrichting van de
werkzaamheden of diensten, zij het met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen.
4.2
Er kan geen beroep op een garantie worden gedaan, in de navolgende gevallen: (a) normale
slijtage (zoals onder meer de vervanging van batterijen, elektroden, rubber en glazen
onderdelen), (b)onkundig dan wel onjuist gebruik door Afnemer of een door Afnemer
ingeschakelde derde, (c) indien Afnemer niet tijdig en/of correct heeft gereclameerd, (d) voor
gevolgen door opzet of grove schuld zijdens Afnemer of door Afnemer ingeschakelde derden,
(e) door Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde aangebracht wijzigingen en (f) de
Afnemer niet tijdig en/of volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
4.3
De garantie voor geleverde zaken en gebruikte materialen is beperkt tot materiaal- en
constructiefouten, in welk geval Afnemer enkel reparatie dan wel vervanging van de defecte
onderdelen kan vorderen, en wel onder de navolgende voorwaarden:
in het geval Afnemer ervoor kiest dat herstel- of vervangingswerkzaamheden buiten de
SOL-werkplaats dienen plaats te vinden, worden voorrijkosten en arbeidsloon in rekening
gebracht;
in het geval Afnemer ervoor kiest dat herstel- of vervangingswerkzaamheden binnen de
SOL-werkplaats zullen plaatsvinden, wordt de kosten voor vervoer en mankracht voor
het vervoeren van het materiaal aan Afnemer in rekening gebracht, indien SOL voor
vervoer van de materialen van Afnemer naar SOL en vice versa dient zorg te dragen.
4.4 Reclame dient schriftelijk en uiterlijk 14 dagen na aflevering of installatie dan wel voltooiing
der werkzaamheden of diensten ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat de
gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, door SOL te zijn ontvangen, bij
gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen.

4.1

Artikel 5: betaling
5.1 SOL factureert aan de Afnemer, ongeacht welke persoon c.q. vennootschap de levering
feitelijk voor of namens SOL heeft verricht of de werkzaamheden feitelijk heeft uitgevoerd.
5.2 Betaling dient door SOL te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij op de
factuur anders is aangegeven dan wel schriftelijk anders is overeengekomen. De
betalingstermijn voor Afnemer is een fatale termijn.
5.3 De Afnemer heeft geen recht op korting. Afnemer is niet gerechtigd haar
(betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel tot verrekening over te
gaan.
5.4 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum is voldaan, is de
Afnemer alsdan een rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele
maand geldt) verschuldigd vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur tot aan de dag der
algehele voldoening, alsmede een (eenmalige) kredietbeperkingstoeslag van 2% over het
gehele factuurbedrag.
Voorts is de Afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform artikel 6:96 BW
(en berekend over het openstaande factuurbedrag, vermeerderd met de genoemde
kredietbeperkingstoeslag en rente).
5.5 Reclame met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient schriftelijk en uiterlijk
binnen 14 dagen na factuurdatum door SOL te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de
Afnemer wordt geacht met het factuurbedrag te hebben ingestemd.
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Artikel 6: eigendomsvoorbehoud/zekerheid
SOL behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de Afnemer geleverde en nog te
leveren zaken, totdat de Afnemer aan al zijn thans bestaande en/of toekomstige
(betalings)verplichtingen jegens SOL, uit welken hoofde dan ook, volledig heeft voldaan.
6.2
Voor het geval er geen eigendomsvoorbehoud op de zaken gevestigd kan worden dan wel ten
tijde van een levering SOL nog een of meer andere vorderingen op de Afnemer heeft dan
waarvoor het eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in het eerste lid van dit artikel hiervoor
gemaakt kan worden, behoudt SOL zich bij de levering ten behoeve van haar vorderingen
uitdrukkelijk pandrecht op de geleverde zaken voor. SOL draagt zorg voor de registratie van
deze algemene voorwaarden en van de met de Afnemer gesloten Overeenkomst(en).
6.3
De Afnemer is niet gerechtigd de zaken waarop het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud
en/of pandrecht rust te vervreemden of te verwerken buiten de normale uitoefening van zijn
bedrijf, dan wel deze zaken te bezwaren met een (beperkt) recht daarop, zoals onder meer
pandrecht, onderhuur of gebruiksrecht, of op welke wijze dan ook inbreuk te maken op het
eigendomsrecht en/of pandrecht van SOL.
6.4
Indien een derde partij een zakelijk recht vestigt op de door SOL geleverde zaken of daarop
beslag legt, dan zal Afnemer SOL daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.
6.5
De Afnemer verbindt zich hiermede jegens SOL alle vorderingen die de Afnemer heeft of zal
krijgen op kopers van zaken die door SOL aan de Afnemer zijn geleverd, aan SOL in eerste
pand te geven, zulks ter meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen SOL nu of te
eniger tijd uit welke hoofde ook van de Afnemer te vorderen heeft. Ter uitvoering van de in de
vorige alinea bedoelde verbintenis rust op de Afnemer de verplichting om, op eerste verzoek
van SOL, schriftelijk opgave (pandlijst) te doen van alle vorderingen, zulks ter verpanding. De
Afnemer is verplicht in de pandlijst te verklaren dat hij bevoegd is tot het verpanden van de
daarin opgenomen vorderingen en dat voor zover in de pandlijst niet anders is vermeld, op
deze vorderingen geen beslag is gelegd, geen ander pandrecht rust dan ten behoeve van
SOL en geen recht van vruchtgebruik. De inontvangstneming door SOL van de schriftelijke
opgave geldt als aanvaarding van de verpanding. De vestiging van de pandrechten geschiedt
door middel van registratie van de pandlijst.
6.6
Indien de Afnemer de door SOL geleverde zaken bewerkt en door zaaksvorming of
anderszins de rechten van SOL op de zaak verloren gaan en deswege het eigendom van de
zaken op de Afnemer is overgegaan, vestigt SOL reeds nu bij voorbaat een stil pandrecht op
deze zaken. De Afnemer verplicht zich mee te werken aan de in artikel 3:237 BW bedoelde
akte die vereist is om het hier bedoelde pandrecht te vestigen. SOL draagt zorg voor
registratie van genoemde akte.
6.7
In geval een van de situaties als in de vorige leden van dit artikel beschreven, zich voordoen
en de Afnemer een of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, wordt de
Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SOL het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd het recht op
schadevergoeding en overige wettelijke rechten.
6.1

Artikel 7: aansprakelijkheid SOL
7.1
SOL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan
van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.2
SOL is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van
haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt
uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of
grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
7.3
Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert
en er toch sprake is van aansprakelijkheid van SOL, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
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7.4

7.5

7.6
7.7

enkel directe schade - waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt
uitgesloten (zoals winstderving, boetes die Afnemer van haar klanten opgelegd krijgt of verlies
van opdrachten) - met een maximum van € 50.000,-.
Behoudens het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde (o.a. de reclametermijn),
dienen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die
Afnemer jegens SOL heeft, binnen 6 maanden na het moment waarop Afnemer hiermee
bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door SOL te zijn ontvangen, bij
gebreke waarvan deze komen te vervallen.
Indien SOL door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden SOL zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval
verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is SOL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van SOL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Afnemer.
Afnemer vrijwaart SOL voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
opdracht schade lijden.
SOL is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of in verband met gebruik van
Cilinders, en/of andere door SOL geleverde zaken, waarvan de goedkeuringstermijn is
verstreken. Ook is SOL niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of aan door SOL
geleverde zaken waaraan door anderen dan SOL wijzigingen zijn aangebracht, noch voor
schade die is ontstaan door gebruik en/of handelen in strijd met de bestemming van de
betreffende zaken, en/of anderszins in strijd met gebruiks- en/of veiligheidsvoorschriften.

Artikel 8: opschorting, ontbinding en retentierecht
8.1
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de
onderneming van Afnemer of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op
hem dan wel zijn (mede)eigenaar of (mede)beleidsbepaler, heeft SOL het recht een of
meerdere Overeenkomsten met Afnemer te ontbinden. In bovenvermelde gevallen is SOL
terstond gerechtigd
haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling is
gedaan of voldoende zekerheid is gesteld,
een en ander onverminderd andere wettelijke rechten van SOL onder welke Overeenkomst
met Afnemer dan ook en zonder dat SOL tot enige schadevergoeding is gehouden.
8.2
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet
aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer in
verzuim en is SOL gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct samenhangende Overeenkomst(en) op te
schorten totdat betaling is gedaan of voldoende zekerheid is gesteld;
en/of
b. die Overeenkomst en direct samenhangende Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te
ontbinden;
een en ander onverminderd andere wettelijke rechten van SOL onder welke Overeenkomst
met Afnemer dan ook en zonder dat SOL tot enige schadevergoeding is gehouden.
8.3
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de eerste twee leden van dit artikel, zijn
alle vorderingen van SOL op de Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is SOL
gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. In dat geval zullen SOL en haar
gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden
teneinde de zaken in bezit te nemen. De Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te
nemen en medewerking te verlenen teneinde SOL in de gelegenheid te stellen haar rechten te
effectueren.
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8.4

9.1

9.2

SOL kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken die zij van de Afnemer onder zich
heeft, ook al is de koopprijs van die betreffende zaken door de Afnemer al voldaan.
Artikel 9: overmacht
In geval van overmacht (aan de zijde van SOL), is SOL gerechtigd hetzij de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te
schorten. Zij is in geen geval tot schadevergoeding gehouden.
Als overmacht worden beschouwd tekortkomingen die niet aan SOL kunnen worden
toegerekend en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komen. Partijen beschouwen als overmacht oorlog, overheidsmaatregelen,
vertraging in de aanvoer zijdens SOL, transportmoeilijkheden zijdens SOL, werkstakingen
zijdens SOL, gebrek aan voorraden zijdens SOL, grondstoffen en/of arbeidskrachten, brand
en andere storingen in het bedrijf van SOL, uitvoer- en invoerverboden en alle andere
omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst door SOL in ernstige mate
bemoeilijken.

Artikel 10: veiligheid
De Afnemer is gehouden zich aan de zijdens SOL c.q. daartoe bevoegde instanties gegeven
veiligheidsregels te houden en zich te gedragen volgens de ter zake gegeven instructies en
handleidingen. Te allen tijde dient het ontstaan van een explosieve en/of anderszins gevaar
zettende omgeving voorkomen te worden.
10.2 De Afnemer is niet bevoegd Cilinders, Installaties, tube-trailers en andere zaken voor opslag,
verdamping, vermenging, gebruik, distributie of transport van Gas te gebruiken voor een ander
doel dan in zijn Overeenkomst met SOL staat vermeld en/of waarvoor deze zijn bedoeld. De
Afnemer zal in het bijzonder in verband met veiligheid, het gebruik van vuur, ontvlambare
stoffen, olie, vetten of smeermiddelen bij de door SOL geleverde zaken niet toestaan, noch
toestaan dat deze in de buurt van de meergenoemde zaken worden opgeslagen en dient
hiertoe de nodige maatregelen te treffen welke voor rekening en risico van Afnemer zijn.
10.3 De Afnemer verleent SOL het recht om na aankondiging ieder gewenst veiligheidsonderzoek
uit te voeren. De Afnemer aanvaardt de uitkomsten van een dergelijk onderzoek indien dit door
een derde ter zake deskundige is uitgevoerd, zonder dat SOL ter zake tot enige
schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, genoodzaakt kan worden. De kosten van het
onderzoek komen voor rekening van SOL, tenzij uit het onderzoek blijkt dat maatregelen
genomen dienen te worden in welk geval de kosten van het onderzoek voor rekening van
Afnemer komen.
10.4 Het is de Afnemer gedurende de looptijd van de met SOL gesloten Overeenkomst verboden
om een andere leverancier dan SOL de door SOL in huur en/of gebruik gegeven Installatie
en/of Cilinder te laten vullen, dan wel op een andere wijze het Gas te laten leveren dat SOL
volgens de Overeenkomst dient te leveren, dit alles tenzij SOL daarvoor voorafgaande
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming zal SOL geven indien levering geen
uitstel kan dulden en SOL door overmacht niet in staat is te leveren of doen leveren. Bij
overtreding van bovengenoemde verbodsbepaling zal de Afnemer aan SOL een boete
verschuldigd zijn.
Deze bedraagt bij koop van Gas in bulk € 25.000,-- per overtreding, vermeerderd met
€ 2.500,-- per dag dat die overtreding voortduurt, en bij koop van Gas anders dan in bulk
€ 2.500,-- per overtreding, vermeerderd met € 250,-- per dag dat die overtreding voortduurt; dit
alles onverlet alle overige rechten die SOL toekomen, zoals het recht op nakoming en het
recht van SOL op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade en zonder dat de
boetes in mindering strekken op de schadevergoeding.
10.1

De Afnemer is gehouden om op eerste aanzegging van SOL volledig inzicht te geven in de
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden versie augustus 2016 SOL

-6-

SOL Nederland B.V.
Swaardvenstraat 11; 5048 AV Tilburg
Postbus 5088; 5004 EB Tilburg
Telefoon: 013 – 462 5780
KvK nr.: Tilburg nr. 180 28767

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden SOL Nederland B.V. (voorheen NTG
Nederlandse Technische Gasmaatschappij B.V.)
door de bedoelde andere leverancier verrichte werkzaamheden, geleverde zaken en diensten,
waaronder in ieder geval aard en omvang van gedane leveringen en ter zake in rekening
gebrachte bedragen.
Artikel 11: ruil
Indien de Afnemer gekochte zaken wenst terug te zenden of te ruilen is SOL bevoegd,
daarmee in te stemmen mits:
a.
de Afnemer aan SOL 15% van de factuurwaarde van de betreffende zaken vergoedt, als
zijnde een bijdrage in de door SOL ter zake te maken kosten, waaronder maar niet
beperkt tot kosten voor organisatie, verwerking, administratie en transport/handling door
SOL;
b.
de zaken niet in het bijzonder voor de Afnemer zijn vervaardigd of gewijzigd;
c.
de zaken nieuw en in originele staat zijn (met andere woorden: de gekochte zaak dient
niet te zijn gebruikt, behoudens indien sprake is van controle als bedoeld in artikel 16 in
deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden).
Een toezegging van SOL tot ruiling of terugzending is slechts geldig, indien SOL deze
toezegging schriftelijk heeft gedaan en geldt alleen voor het betreffende geval. Afnemer kan
aan een betreffende toezegging geen ontlenen voor toekomstige ruiling of terugzending.
Artikel 12: ontbinding en vernietiging
Geheel of gedeeltelijke ontbinding c.q. vernietiging van de Overeenkomst is voor partijen
slechts mogelijk in de gevallen genoemd in deze algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden.
Artikel 13: bevoegde rechter
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van enige tussen de Afnemer en
SOL gesloten Overeenkomst, dan wel van nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter bij de rechtbank ZeelandWest-Brabant, locatie Breda.
Artikel 14: toepasselijk recht
Op de door SOL met een Afnemer gesloten Overeenkomst en nadere Overeenkomsten die
daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING NAAST DE ALGEMENE BEPALINGEN
A.

Koop van Gas/ huur Cilinders

Artikel 15: Cilinders
De Cilinders blijven eigendom van SOL. De Afnemer verplicht zich deze Cilinders niet te
vervreemden dan wel daarop eigen voorrecht, pand, zakelijke last of recht te (doen laten)
vestigen.
15.2
Het is Afnemer niet toegestaan de Cilinders te verhuren, te verkopen, anderszins aan een
ander in gebruik te geven dan wel uit te lenen, veranderingen aan de Cilinders aan te brengen
(waaronder doch niet beperkt tot het verwijderen/ aanpassen van eigendomskenmerken van
SOL op de Cilinders), te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Cilinders zijn
bedoeld en buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders tussen
partijen is overeengekomen.
15.3
Afnemer zal ervoor zorg dragen dat de Cilinders dan wel andere door SOL ter beschikking
gestelde (verhuurde) zaken door SOL zijn ontvangen:
a.
op de tweede werkdag nadat het Gas in de Cilinders is verbruikt,
15.1
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op de werkdag na de in de Overeenkomst overeengekomen periode of
op de werkdag na verloop van de keurdatum zoals vermeld op de betreffende Cilinder.
Kosten die voortvloeien uit het niet tijdig ontvangen van een Cilinder/ zaak, komen voor
rekening van de Afnemer. SOL behoudt zich het recht voor de kosten van het reinigen van
de ontvangen Cilinders aan de Afnemer in rekening te brengen. Wanneer de Cilinders niet
binnen 30 dagen na het hiervoor genoemde betreffende moment door SOL zijn
ontvangen, worden zij geacht verloren te zijn gegaan. De Afnemer is in dat geval een
vergoeding aan SOL verschuldigd gelijk aan de prijs van nieuwe, soortgelijke Cilinders.
In geval van verlies, beschadiging of vernietiging van een Cilinder gedurende de tijd dat de
Afnemer die onder zich heeft, verbindt de Afnemer zich jegens SOL om aan haar te betalen bij
wijze van vooraf vastgestelde schadevergoeding:
per hoge druk cilinder € 365,-per acetyleen cilinder € 425,-per lage druk cilinder € 175,-per afsluiter
€
37,50
per beschermkap
€
15,-per pallet
€ 950,-per krat
€ 50,-per pakketframe
€ 4.500,--, exclusief Cilinders.
SOL is gerechtigd deze bedragen van tijd tot tijd te verhogen wanneer de vervangingswaarde
van de Cilinders toeneemt.
Indien een Cilinder na ontvangst door SOL schade veroorzaakt aan SOL of aan derden, is de
Afnemer daarvoor aansprakelijk, tenzij deze bewijst, dat hij de Cilinder naar behoren, in goede
staat en overeenkomstig alle ter zake geldende wettelijke en contractuele bepalingen aan
SOL heeft teruggeleverd.

b.
c.

15.4

15.5

Artikel 16: controle en vrijwaring
De Afnemer is gehouden zowel de inhoud van een Cilinder als de keurdatum op de Cilinder
terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. De op een Cilinder
door of namens SOL aangegeven inhoud en keurdatum geldt als voldoende nakoming van
haar mededelingsplicht ter zake.
16.2
De Afnemer is gehouden alle overheidsvoorschriften - met name die welke betrekking hebben
op (vervoer van) gevaarlijke stoffen en dergelijke - in acht te nemen. Afnemer vrijwaart SOL
voor alle gevolgen van welke aard dan ook, die mochten intreden wegens niet naleving van
een of meer zodanige overheidsvoorschriften.
16.1

Artikel 17: inwendige beschadiging
Indien een Afnemer vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat een Cilinder en/of Gas na
de aflevering aan hem als gevolg van enig voorval inwendig is of kan zijn besmet door een
vreemde stof -(zee)water daaronder begrepen- dient hij SOL daarvan onverwijld en in elk
geval binnen 48 uur schriftelijk (waaronder wordt verstaan per e-mail) te verwittigen.
17.2
Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, geldt eveneens, in het geval een Cilinder is
blootgesteld geweest aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere
omstandigheid of invloed waarvan de Afnemer vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat
deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op de
Cilinder en/of het Gas kan hebben (gehad).
17.3
Deze mededelingen dienen te worden gedaan aan:
SOL
Swaardvenstraat 11
5048 AV Tilburg
17.1
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Telefoonnummer
: 013 – 462 57 80
Faxnummer
: 013 – 463 11 81
E-mail:
#
terwijl tevens instructies gevraagd dienen te worden over de verder te volgen gedragslijn ten
aanzien van deze Cilinder en/of het Gas.
Artikel 18: reparatie, herkeuring, vulling en afkeuring
18.1
Het ontvangen door SOL van een niet aan haar toebehorende Cilinder , wordt geacht een
stilzwijgende opdracht in te houden tot het doen verrichten van de door SOL noodzakelijk
geachte reparaties aan de afsluiter van de Cilinder en/of herkeuring van de Cilinder, alsmede
de opdracht tot vullen van de Cilinder, alles voor rekening van degene die de Cilinder heeft
ingeleverd of doet inleveren, tenzij degene die de Cilinder heeft ingeleverd of doet inleveren bij
inlevering verklaart dat niet te willen.
18.2 Zodra een niet aan SOL toebehorende Cilinder langer dan een maand verblijft op enig terrein
of gebouw dat SOL in eigendom toebehoort of bij SOL in gebruik is en niet wordt afgehaald,
nadat de Afnemer, dan wel degene die de desbetreffende Cilinder het laatste onder zich had,
daartoe deugdelijk is aangemaand, zal SOL gerechtigd zijn voor de daarop volgende duur een
vergoeding te berekenen volgens de alsdan bij SOL geldende tarieven, maar ten minste €
0,15 per dag, aan de Afnemer dan wel degene die de desbetreffende Cilinder het laatst onder
zich had.
18.3
Betreft het langere verblijf een Cilinder, die ingevolge overheidsvoorschriften of beschikking
niet meer mag worden gevuld, dan is SOL, na het verstrijken van de genoemde termijn van
een maand, voor zoveel mogelijk na overleg met de Afnemer dan wel degene die de
desbetreffende Cilinder het laatst onder zich had, gerechtigd de Cilinder op kosten van de
Afnemer dan wel degene die de Cilinder het laatst onder zich had, te (doen) vernietigen.
18.4
Afnemer vrijwaart SOL voor aanspraken van de eigenaar van de betreffende Cilinder als
gevolg van de werkzaamheden als bedoeld in de vorige leden van dit artikel.
Artikel 19: overdrachtsverbod
Geleverde Gassen mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SOL,
slechts dienen voor eigen gebruik door de Afnemer.
19.2
Een Cilinder mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOL, niet aan derden
ter lediging worden afgegeven, dan wel naar het buitenland worden uitgevoerd.
19.1

Artikel 20: resten
Resten van Gas in teruggenomen of door Afnemer ingeleverde Cilinders geven aan Afnemer
geen recht op enige vergoeding, compensatie en geheel of gedeeltelijke opschorting of
verrekening.
Artikel 21: Cilindersaldi
21.1
Klachten met betrekking tot het Cilindersaldo op een factuur dienen door SOL schriftelijk te
zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan klachten niet meer in
behandeling worden genomen. De Afnemer wordt bij niet tijdige reclame als hier bedoeld,
geacht met de betreffende factuur en het betreffende cilindersaldo te hebben ingestemd.
21.2
De administratie van SOL is doorslaggevend met betrekking tot de bepaling van de
Cilindersaldi, behoudens door de Afnemer te leveren tegenbewijs. Dat tegenbewijs geldt als
dan alleen voor de betreffende factuur waartegen tijdig binnen de in het eerste lid van dit
artikel genoemde termijn een klacht is ingediend. Tegenbewijs is niet mogelijk voor oudere
facturen waarvan de termijn voor indiening van een klacht al is verstreken.
21.3
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal een administratieve vermindering van
de Cilindersaldi op basis van een terechte reclame niet verder terug werken dan drie
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maanden voor de datum waarop wordt gereclameerd.
Artikel 22: gebruiksvergoeding
Voor het gebruik van een aan SOL toebehorende Cilinder brengt SOL hetzij vooraf, hetzij
tussentijds, hetzij achteraf, de gebruiksvergoeding in rekening zoals opgenomen in de
Overeenkomst, maar ten minste € 0,14 per dag. Deze vergoeding is door de Afnemer aan
SOL verschuldigd tot en met de dag waarop de Cilinder in de fabriek, werkplaats c.q.
magazijn van SOL zal zijn afgegeven..
22.2
SOL is gerechtigd voor of tijdens het gebruik van een Cilinder door een Afnemer van die
Afnemer contante betaling of een voorschot of waarborgsom op de door de Afnemer
verschuldigde gebruiksvergoeding te verlangen.
22.3 Voor Cilinders die niet onder nummer zijn afgeleverd brengt SOL op basis van het totaal
aantal Cilinders dat op de laatste dag van een kalendermaand bij de Afnemer aanwezig is, een
gebruiksvergoeding in rekening zoals opgenomen in de Overeenkomst, maar ten minste €
0,14 per dag.
22.4 De Afnemer verleent SOL en de door haar daartoe aangewezen personen onherroepelijk het
recht om na overleg de bij hem krachtens welke titel ook in gebruik zijnde bedrijfsterreinen,
fabrieken, bedrijfsgebouwen en dergelijke, hoe ook genaamd, te betreden ter zake van
inspectie van aan SOL toebehorende Cilinders, voor wat betreft zowel het aantal als de
gebruikswijze.
22.1

Artikel 23: indexering prijzen
De gebruikersvergoeding voor de Cilinders is onderworpen aan verhoging op basis van de
volgende formule:

23.1

E
L
M
P = Po (0,30 Eo + 0,60 Lo + 0,10 Mo )
waarin,
P
Po
E
Eo

=
=
=
=

L
Lo

=
=

M
Mo

=
=

nieuwe prijs
basisprijs
elektriciteitsindex op het moment van prijsherziening
laatst bekende elektriciteitsindex op het moment van offerte
(E en Eo gebaseerd op indexcijfers van producentenprijzen van naar het binnenland
afgezette goederen, elektriciteit volgens het CPI met 2015 = 100).
loonindex op het moment van prijsherziening
laatst bekende loonindexcijfer op het moment van offerte
(L en Lo gebaseerd op indexcijfer van regelingslonen van volwassen werknemers.
lonen per uur, in de industrie volgens het CPI met 2015 = 100).
materiaalindex op het moment van prijsherziening.
laatst bekende materiaalindexcijfer op het moment van offerte
(M en Mo gebaseerd op indexcijfers van producentenprijzen van naar het binnenland
afgezette goederen, metaalproducten industrie volgens het CPI met 2015 = 100)

E L
M
Indien Eo , Lo of Mo lager is dan 1, dan geldt dat het cijfer 1 wordt gehanteerd.
23.2
23.3

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt is SOL gerechtigd de prijzen meerdere keren per
jaar aan te passen, los van de indexering als genoemd in artikel 23.1 als voornoemd.
Indien SOL haar prijs met meer wenst te verhogen dan volgens de bovenstaande formule, zal
zij zulks aan de Afnemer schriftelijk meedelen. De Afnemer heeft alsdan het recht om binnen
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14 dagen na dagtekening van deze schriftelijke mededeling aan SOL aan te tonen dat hij zich
eventueel kan voorzien van Gas van gelijke hoedanigheid en in vergelijkbare hoeveelheid,
maar tegen een lagere prijs dan de door SOL aangepaste prijs. Indien Afnemer daarin tijdig
slaagt, zal SOL binnen 14 dagen besluiten die lagere prijs te accepteren of de extra verhoging
volgens dit artikel in te trekken. Indien SOL in zodanig geval geen van beide doet, heeft de
Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien Afnemer niet tijdig daarin slaagt, dan
dient Afnemer de aangepaste prijs te accepteren.
Artikel 24: depothouder (wederverkoper)
24.1
De Afnemer in de hoedanigheid van depothouder is het niet toegestaan de Cilinders te
verkopen, verhuren en/of in gebruik te geven aan een partij buiten de landsgrenzen van
Nederland, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
24.2
Indien de Afnemer een depothouder is, dan is Afnemer verplicht om in de Overeenkomst met
de klanten op te nemen, dat de klant geen eigenaar wordt van de Cilinders.
24.3
Indien Afnemer nalaat haar verplichting op grond van de vorige leden in dit artikel na te
komen, dan vrijwaart Afnemer SOL voor de gevolgen daarvan.
B.

Koop van Gas in bulk/huur Installatie

Artikel 25: de Installatie
In het geval de Afnemer van SOL Gas in bulk afneemt/ een Installatie in gebruik heeft
(gekregen), geldt ook het navolgende:
25.1
De Afnemer neemt op zich om voor zijn rekening aan te leggen een fundering en afscheiding
volgens de geldende voorschriften en aanwijzingen van SOL. De Afnemer zal een pijpleiding
aanleggen tot aan de aansluitpunten voor het gebruik van het Gas c.q. tot aan de
overeengekomen plaats. De Afnemer draagt zorg voor de voor de aanleg en het gebruik van
de Installatie noodzakelijke elektriciteit, water en de daarvoor benodigde leidingen en
apparatuur. De Afnemer is belast met het verkrijgen en behouden van alle noodzakelijke
vergunningen, ontheffingen en toestemming, die vereist zijn en zullen worden door de wet of
de bevoegde autoriteiten. Alle belastingen, retributies en lasten hoe ook genaamd met
betrekking tot het gebruik van de Installatie, het afleveren en de opslag van het Gas in de
Installatie komen voor rekening van de Afnemer.
25.2
De Afnemer verleent hierbij aan SOL en aan de door haar daartoe aangewezen personen het
recht om de gebouwen en terreinen van de Afnemer te betreden voor alle doeleinden in
verband met de aanleg, het onderhoud, het herstel en de terugneming van de Installatie na
contractbeëindiging, faillissement of andere in deze algemene voorwaarden genoemde
gevallen.
25.3
SOL verbindt zich om op haar kosten de Installatie aan te leggen en bedrijfsklaar op te
leveren. Op verzoek en voor rekening van de Afnemer zal SOL de Installatie binnen de
gebouwen of het terrein van de Afnemer verplaatsen.
25.4
De Afnemer is gehouden de Installatie overeenkomstig de bestemming en met zorg te
gebruiken, voor beschadiging te vrijwaren en alle aanwijzingen daartoe van SOL of de door
haar aangewezen derde(n) op te volgen. Door (overheids)instanties aan Afnemer opgelegde
c.q. op te leggen wijzigingen e.d. met betrekking tot de Installatie, dient Afnemer onverwijld en
schriftelijk aan SOL te melden.
25.5
Bij beëindiging van de Overeenkomst mag SOL de Installatie demonteren en terugnemen
zonder verplicht te zijn de plaats waar de Installatie zich bevond, in zijn oorspronkelijke staat
terug te brengen. De kosten van demontering en terugname komen voor rekening van de
Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.6
Indien gedurende drie opvolgende maanden de Afnemer gemiddeld minder dan de in de
tussen SOL en de Afnemer gesloten Overeenkomst genoemde hoeveelheid Gas heeft
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25.7

25.8
25.9

25.10

afgenomen, heeft SOL het recht de Installatie op kosten van de Afnemer te demonteren en
terug te nemen, onverminderd het recht van SOL op schadevergoeding tot in ieder geval de in
de tussen SOL en de Afnemer gesloten Overeenkomst genoemde prijs voor de
overeengekomen afnameverplichting.
De Afnemer zal SOL terstond schriftelijk op de hoogte stellen van ieder gebrek of enig
noodzaak tot reparatie aan de Installatie, van welke aard ook en hoe ook ontstaan.
Onderhoud en herstel van de Installatie geschieden door en voor rekening van SOL, tenzij de
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door schuld of nalatigheid van de Afnemer noodzakelijk
geworden zijn, in welk geval de kosten ten laste van de Afnemer komen.
De Installatie is en blijft eigendom van SOL. De Installatie wordt geacht niet te kunnen worden
nagetrokken (met andere woorden: de installatie wordt nimmer eigendom van Afnemer).
Afnemer zal ervoor zorgdragen dat de Installatie zal zijn meeverzekerd onder haar
opstalverzekering dan wel aansprakelijkheidsverzekering, en dat de verzekering voldoende
dekkend is.
Het is Afnemer niet toegestaan de Installatie te verhuren, te verkopen, te bezwaren, te
bewerken of anderszins aan te passen, te verplaatsen, los te koppelen, uit te lenen, in
bewaring te geven, etc. en/of buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij
schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 26: indexering prijzen
De geleverde hoeveelheid Gas zal worden bepaald door weging van de tankwagen op de
weegbrug of door middel van meetapparatuur geïnstalleerd op de tankwagen. Bij weging zal
omrekening naar m 3 plaatsvinden volgens de onderstaande tabel:
zuurstof stikstof
argon
1 kg = 0,763 m3 0,872 m3
0,611 m3
1 kg = 0,876 l
1,236 l
0,716 l
De gebruikersvergoeding voor de Installatie zal onderworpen zijn aan verhoging op basis van
de volgende formule:
E
L
M
Gebruiksvergoeding P = Po (0,10 Eo + 0,30 Lo + 0,60 Mo)
waarin,

26.1

P
Po
E
Eo

=
=
=
=

L
Lo

=
=

M
Mo

=
=

nieuwe prijs
basisprijs
elektriciteitsindex op het moment van prijsherziening
laatst bekende elektriciteitsindex op het moment van offerte
(E en Eo gebaseerd op indexcijfers van producentenprijzen van naar het binnenland
afgezette goederen, elektriciteit volgens het CPI met 2015 = 100).
loonindex op het moment van prijsherziening
laatst bekende loonindexcijfer op het moment van offerte
(L en Lo gebaseerd op indexcijfer van regelingslonen van volwassen werknemers.
lonen per uur, in de industrie volgens het CPI met 2015 = 100).
materiaalindex op het moment van prijsherziening.
laatst bekende materiaalindexcijfer op het moment van offerte
(M en Mo gebaseerd op indexcijfers van producentenprijzen van naar het binnenland
afgezette goederen, metaalproducten industrie volgens het CPI met 2015 = 100).

E L
M
Indien Eo , Lo of Mo lager is dan 1, dan geldt dat het cijfer 1 wordt gehanteerd.
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SOL Nederland B.V.
Swaardvenstraat 11; 5048 AV Tilburg
Postbus 5088; 5004 EB Tilburg
Telefoon: 013 – 462 5780
KvK nr.: Tilburg nr. 180 28767

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden SOL Nederland B.V. (voorheen NTG
Nederlandse Technische Gasmaatschappij B.V.)
26.2
26.3

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt is SOL gerechtigd de prijzen meerdere keren
per jaar aan te passen, los van de indexering als genoemd in het eerste lid van dit artikel.
Indien SOL haar prijs met meer wenst te verhogen dan volgens de bovenstaande formule, zal
zij zulks aan de Afnemer schriftelijk meedelen. De Afnemer heeft alsdan het recht om binnen
14 dagen na dagtekening van deze schriftelijke mededeling aan SOL aan te tonen dat hij zich
eventueel kan voorzien van Gas van gelijke hoedanigheid en in vergelijkbare hoeveelheid,
maar tegen een lagere prijs dan de door SOL aangepaste prijs. Indien Afnemer daarin tijdig
slaagt, zal SOL binnen 14 dagen besluiten die lagere prijs te accepteren of de extra verhoging
volgens dit artikel in te trekken. Indien SOL in zodanig geval geen van beide doet, heeft de
Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien Afnemer niet tijdig daarin slaagt, dan
dient Afnemer de aangepaste prijs te accepteren.
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