
 
 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SOLO SOLIS 

 

Artikel 1 Definities  

Solo Solis De vennootschap onder firma Solo Solis, gevestigd en kantoorhoudende te Den Bosch aan 

de Rietveldenweg 47 F  

1.1 Koper: ieder natuurlijk persoon en/of iedere rechtspersoon die handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf en met wie Solo Solis een overeenkomst sluit.  

1.2 Producten: een of meerdere producten die door Solo Solis worden aangeboden. 

1.3 Dagen: kalenderdagen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en leveringen waarbij Solo Solis partij is en waarbij niet 

wordt gecontracteerd met een consument, maar met een rechtspersoon en/of natuurlijk 

persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op de onderhavige algemene voorwaarden binden Solo Solis 

alleen als deze schriftelijk tussen Solo Solis en Koper zijn overeengekomen.  

 

Artikel 3 Aanbiedingen 

3.1 Alle door Solo Solis uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 

aanvaarding is opgenomen, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.  

 

Artikel 4 Levering  

4.1  De door Koper van Solo Solis gekochte producten worden, als ze op voorraad zijn, binnen twee 

werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tussen Solo Solis en Koper aan Koper 

verzonden. Als de producten niet op voorraad zijn, zal Solo Solis in overleg met Koper een nadere 

datum voor levering vaststellen.  

4.2  De in het vorige lid genoemde leveringstermijn is nooit een fatale termijn, maar slechts indicatief 

nu Solo Solis bij de uitlevering gebruik maakt van de diensten van derden zoals DHL, FedEx etc. 



 
 
4.3  Koper dient zelf zorg te dragen voor het betalen van eventuele import-of douaneheffingen en 

het aanleveren van de eventueel ter plaatse vereiste documenten.  Als de  koper dat  nalaat en 

de goederen retour worden gestuurd heeft Solo Solis het recht om de retourkosten bij koper in 

rekening te brengen.  

4.4.    Het staat  koper niet vrij om zonder voorafgaande toestemming van Solo Solis de door hem 

gekochte producten onder welk merk dan ook te (weder)verkopen op Amazon.com of Bol.com. 

 

Artikel 5 Betaling 

5.1  Koper moet de facturen van Solo Solis binnen 30 (dertig) dagen na de op de factuur vermelde 

datum voldoen. 

5.2  Als Koper zijn betalingsverplichting(en) jegens Solo Solis niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk 

nakomt, is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zijn alle vorderingen 

van Solo Solis op Koper opeisbaar. Tevens is Solo Solis vanaf dat moment gerechtigd de aan 

Koper geleverde  producten terug te halen.  

5.3  Koper is bij niet-tijdige betaling aan Solo Solis een rente verschuldigd van 1,5% per maand. 

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud   

6.1 Ook na levering behoudt Solo Solis de eigendom van alle producten die zij aan Koper levert tot 

het moment waarop Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Solo Solis heeft voldaan.  

 

Artikel 7 Klachten en retourzendingen  

7.1 Koper is verplicht om de producten meteen na ontvangst te onderzoeken. Klachten over 

geleverde producten of klachten over niet of te weinig geleverde producten moeten uiterlijk 

binnen tien dagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Solo Solis  Na deze 

termijn kan Koper geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging of schadevergoeding.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1  Als vaststaat dat producten gebrekkig zijn en er op tijd is gereclameerd door Koper, zal Solo Solis 

de gebrekkige producten crediteren,  vervangen of zorgen voor herstel van de gebrekkige 

producten.   



 
 
8.2  Solo Solis is niet aansprakelijk voor schade die zijn oorzaak vindt in het gebruik van de door Solo 

Solis geleverde producten op onjuiste of niet toegestane wijze. 

8.3 De aansprakelijkheid van Solo Solis voor directe schade is beperkt tot het factuurbedrag van de 

desbetreffende levering. 

8.4  De aansprakelijkheid van Solo Solis voor indirecte schade of gevolgschade van Koper, zoals 

claims van derde partijen, omzetverlies, verlies aan klanten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 9 Overmacht 

9.1  Solo Solis is bij overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper.  

9.2  Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, 

waarop Solo Solis geen invloed kan uitoefenen waardoor Solo Solis niet in staat is haar 

verplichtingen na te komen. 

9.3  Solo Solis kan zolang de overmachtssituatie voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd 

de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere 

partij.  

 

Artikel 10 Opzegging/Beëindiging van de overeenkomst 

10.1  Als Koper toerekenbaar tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is Solo 

Solis bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar keuze 

van Solo Solis. 

10.2  Ingeval van faillissement, surseance van betaling en/of liquidatie van het bedrijf van Koper, heeft 

Solo Solis het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke 

tussenkomst te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

 

Artikel 11 IE-rechten  

11.1 Het is de koper toegestaan om het beeldmateriaal van de door hem gekochte producten, zoals 

zichtbaar op de website van Solo Solis  te gebruiken indien hij daar van tevoren toestemming 

voor heeft gevraagd aan Solo Solis. Het beeldmateriaal blijft onder alle omstandigheden 

eigendom van Solo Solis. 



 
 
 

Artikel 12 Afwijkende bedingen 

12.1  In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de algemene voorwaarden en een bepaling in de 

bijzondere bepalingen tussen Koper en Solo Solis  gaat het bepaalde in de bijzondere bepalingen 

voor.  

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1  Op alle offertes, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, diensten en alle overige 

rechtshandelingen van Solo Solis is Nederlands recht van toepassing.  

13.2  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming dan wel de 

uitvoering van de overeenkomst tussen Solo Solis en Koper worden beslecht door de bevoegde 

rechter te Breda. 


