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I SOLID BRAND
U dient deze Algemene verkoop- en leveringsvoorw55rden (“deze 
Voorw55rden”) n5uwgezet te lezen 55ngezien zij uw rechten en verplichtingen 
kr5chtens de wet regelen en de voorw55rden beschrijven w55ronder SOLID 
BRAND (ook “SB”, “wij” en “ons”) de goederen 55n u verkoopt.
II Toep1sselijkheid
Deze Algemene Voorw55rden zijn v5n toep5ssing op 5lle 55nbiedingen v5n 
SOLID BRAND en op 5lle met SOLID BRAND 55ngeg5ne overeenkomsten.
N55st deze Algemene Voorw55rden kunnen indien n5drukkelijk 55ngegeven 
A5nvullende Voorw55rden v5n toep5ssing zijn op bep55lde diensten en/of 
producten.
V5n het in deze Algemene Voorw55rden bep55lde k5n uitsluitend worden 
5fgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk 
gev5l de overige bep5lingen v5n deze voorw55rden onverkort v5n kr5cht 
blijven.
Indien ook de Koper n55r zijn 5lgemene voorw55rden verwijst, zijn die 
voorw55rden niet v5n toep5ssing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door 
SOLID BRAND ingestemd is.
De internetsite v5n SOLID BRAND richt zich uitsluitend op de Nederl5ndse 
m5rkt, levering in België en Luxemburg inclusief en uitsluitend met toep5ssing 



v5n deze Algemene voorw55rden.
Onder “Koper” wordt verst55n iedere bezoeker v5n de internetsite d5n wel elke 
n5tuurlijke persoon of rechtspersoon die met SOLID BRAND in een contr5ctuele 
rel5tie v5n welke 55rd d5n ook st55t of komt te st55n.
SOLID BRAND behoudt zich het recht voor deze voorw55rden 55n te p5ssen 
55n wettelijke normen v5n Nederl5nd.
Door het gebruik v5n de internetsite v5n SOLID BRAND en/of het pl55tsen v5n 
een bestelling 55nv55rdt de Koper deze Algemene Voorw55rden even5ls 5lle 
5ndere rechten en plichten zo5ls die st55n vermeld op de internetsite.
Identiteit en vestiging SOLID BRAND :
Kvk.nummer: 645.720.48
BTW.nummer: NL148798846B03
B5nkgegevens: ING Rekening IBAN: NL43INGB0006885664 BIC: INGBNL2A
III A1nbiedingen en totst1ndkoming overeenkomsten
A5nbiedingen zijn geldig zol5ng de voorr55d strekt. Bij 55nbiedingen vi5 de 
internetsite wordt dit kenb55r gem55kt: telefonisch, of per f5x, of per E-m5il.
Een op n55m gestelde offerte heeft een geldigheidsduur v5n 4 weken, tenzij 
een 5ndere termijn in de offerte st55t vermeld.
Er best55t geen enkel contr5ct tussen u en ons tenzij en totd5t wij de goederen 
d55dwerkelijk n55r u verzenden. Tot op enig tijdstip d55rvoor kunnen wij 
weigeren de goederen 55n u te leveren zonder d55r een reden voor te geven. 
Op het moment d5t wij uw bestelling 5ccepteren door het verzenden v5n de 
goederen (en niet d55rvoor) ontst55t er een contr5ct tussen u en ons. Indien 
wij weigeren de goederen te leveren en bet5ling heeft reeds pl55tsgevonden 
vi5 uw creditk55rt of b5nkp5s, d5n zullen wij uw creditk55rt of b5nkp5s binnen 
30 d5gen n5 het weigeren v5n uw bestelling met de prijs v5n de goederen 
crediteren. Wij zijn niet verplicht om u een 55nvullende compens5tie te geven 
voor de geleden teleurstelling.
Indien er een probleem met uw bestelling is met betrekking tot 
beschikb55rheid v5n de goederen of ons vermogen om te leveren, nemen wij 
zo spoedig 5ls redelijkerwijs mogelijk cont5ct per telefoon of e-m5il met u op.
Indien de goederen die u heeft besteld niet beschikb55r zijn, behouden wij ons 
het recht voor om ze met goederen met een overeenkomstige specific5tie en 
kw5liteit te verv5ngen.
Koper en SOLID BRAND komen uitdrukkelijk overeen d5t door gebruik te m5ken 
v5n elektronische communic5tievormen een geldige overeenkomst tot st5nd 
komt, zodr5 55n de voorw55rden in bovenst55nde tekst is vold55n. Voor5l ook 
het ontbreken v5n een gewone h5ndtekening doet niet 5f 55n de verbindende 
kr5cht v5n het 55nbod en de 55nv55rding d55rv5n. De elektronische 
best5nden v5n SOLID BRAND zullen voor zover de wet d5t toel55t, gelden 
hierbij 5ls een vermoeden v5n bewijs.
Inform5tie, 5fbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of vi5 e-m5il 
verstrekt en opg5ven v5n toep5sb55rheid met betrekking tot 5lle 55nbiedingen 
en de bel5ngrijkste kenmerken v5n de producten worden zo n5uwkeurig 
mogelijk (weer)gegeven of ged55n. SOLID BRAND g5r5ndeert echter niet d5t 
5lle 55nbiedingen en producten volledig met de gegeven inform5tie of 



toep5sb55rheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen 
55nleiding zijn tot sch5devergoeding en/of ontbinding.
1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbel5sting, en zijn 
geb5seerd op uitvoering in de norm5le werktijden.
De termijn, gedurende welke de inschrijver zich verplicht zijn offerte gest5nd te 
doen, is één m55nd gerekend v5n5f de d5g der verzending of zoveel korter 5ls 
in de offerte is 55ngegeven. 2. Inschrijver is gerechtigd verhogingen 
opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, 
verzekeringspremies en heffingen v5n overheidswege (met n5me
bel5stingen) 55n 55nvr5ger door te berekenen voor die werkz55mheden en/of 
te monteren (gedeelten v5n) inrichtingen die op het moment v5n ing55n v5n 
die verhogingen nog door inschrijver verricht en/of geleverd moeten worden. 3. 
Een offerte is voor inschrijver slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk 
schriftelijk op de offerte is vermeld d5n wel 5nderszins uitdrukkelijk schriftelijk 
55n 55nvr5ger is medegedeeld. Een offerte welke voor inschrijver op grond v5n 
het hier bep55lde bindend is verv5lt n5 verloop v5n 30 d5gen n5 de offerte 
d5tum. 4. De inschrijver behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de 
constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke ver5ndering in het werk wordt 
gebr5cht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- 
meerwerk wordt 5fgerekend. 5. Indien de opdr5cht voor de uitvoering v5n het 
werk niet 55n de inschrijver wordt gegeven, verplicht de 55nvr5ger zich de 
offerte compleet met ontwerpen, 5fbeeldingen en tekeningen binnen 14 d5gen 
n5 d5tum der beslissing 55n de inschrijver terug te zenden (5rt. 3 leden 3 en 
4). 6. Met in5chtneming v5n het bep55lde in lid 2 v5n dit 5rtikel zijn de 
geoffreerde prijzen v5st voor de duur v5n het werk, tenzij index5tie is 
overeengekomen. Indien index5tie is overeengekomen dient deze geb5seerd te 
zijn op prijsindexcijfers, reeks voor produktie binnenl5nd v5n het CBS.
III-I Wijzigingen v5n het 55ngenomen werk
1. Alle wijzigingen in 55ngenomen werk, hetzij door bijzondere opdr5cht v5n de 
opdr5chtgever, hetzij 5ls gevolg v5n wijziging v5n de bouw of veroorz55kt 
doord5t de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke 
uitvoering v5n de bouw, worden, w5nneer d55ruit meer kosten ontst55n, 5ls 
meerwerk verschuldigd en voor zover d55ruit minder
kosten ontst55n 5ls minderwerk verrekend. 2. Meer- en minderwerk zullen, 
on5fh5nkelijk v5n de verplichting tot bet5ling der hoofdsom, n55r billijkheid 
worden verrekend.
IV Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euroʼs, in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbel5sting tenzij uitdrukkelijk 
de prijs inclusief omzetbel5sting wordt vermeld.
Speci5le 55nbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zo5ls 
vermeld bij die 55nbieding. Deze vermelding st55t 5fgedrukt of wordt vermeld 
op de internetsite met betrekking tot die speci5le 55nbieding. Deze periodes 
komen 5ltijd met elk55r overeen.
De Koper is de prijs verschuldigd die SOLID BRAND in h55r bevestiging 
conform 5rtikel || v5n deze voorw55rden 55n de Koper heeft medegedeeld.



Bezorg kosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bestellingen in Nederl5nd 
(exclusief W5ddeneil5nden) rekent SOLID BRAND geen bezorg kosten boven € 
750,- per levering. Voor bestellingen onder € 750,- brengt SOLID BRAND € 40,- 
in rekening. Woont men op een W5ddeneil5nd d5n bedr5gen de bezorg kosten, 
onge5cht het bedr5g, € 50,-. Woont men in België d5n bedr5gen de bezorg 
kosten 5ltijd € 80,-. Kennelijke vergissingen of fouten in het 55nbod binden 
SOLID BRAND niet.
V Bet1ling
Bij bestellingen vi5 de internet site k5n op de volgende m5nieren worden 
bet55ld: vi5 b5nkoverschrijving, vi5 creditc5rd of vi5 Ide5l. Vooruitbet5ling 
geschiedt door het orderbedr5g o.v.v. het ordernummer over te m5ken op ING 
B5nk, rekening NL43INGB0006885664 t.n.v. SOLID BRAND. N5 ontv5ngst v5n 
de bet5ling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. In het gev5l 
door SOLID BRAND een bet5lingstermijn is overeen gekomen geldt d5t door 
het enkel verstrijken v5n deze termijn de Koper in verzuim is. 
Bet5lingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen 
onder 5lsd5n te stellen en overeen te komen voorw55rden. Bij niet of niet-
tijdige bet5ling zijn de extr5 kosten 5ltijd voor rekening v5n koper. Ten l5ste v5n 
de Koper komen tevens 5lle (buiten-)gerechtelijke kosten v5n welke 55rd d5n 
ook, die SOLID BRAND 5ls gevolg v5n de niet n5koming door Koper v5n diens 
(bet5ling-)verplichtingen heeft moeten m5ken. In gev5l v5n niet-tijdige bet5ling 
is SOLID BRAND bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ing5ng te 
ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment w55rop de 
Koper de bet5lingsverplichtingen volledig is n5gekomen, de bet5ling v5n 
verschuldigde rente en kosten d55ronder begrepen. Onze 55nspr5kelijkheid 
ten opzichte v5n u in verb5nd met een bestelling is nooit groter d5n de tot5le 
prijs die voor de goederen in rekening is gebr5cht.
VI Levering en uitvoering
Bestellingen worden zo snel mogelijk 5fgeleverd. In beginsel streeft SOLID 
BRAND er n55r om orders binnen 30 werkd5gen te verzenden. Onder 
werkd5gen wordt verst55n m55nd5g tot en met vrijd5g, ofwel vijf werkd5gen 
per week. A5ngegeven levertijd geldt slechts 5ls indic5tie en geldt nimmer 5ls 
f5t5le termijn. SOLID BRAND k5n n5dere inform5tie betreffende levertijden 
vermelden op de internetsite of op 5ndere wijze schriftelijk kenb55r m5ken. 
Dergelijke inform5tie heeft slechts een indic5tief k5r5kter. De m5xim5le 
levertijd z5l 45 werkd5gen bedr5gen tenzij 5nders overeengekomen. Mocht 
deze levertijd niet h55lb55r zijn stellen wij u hierv5n op de hoogte. U heeft d5n 
het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds bet55lde bedr5gen worden 
zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 d5gen gecrediteerd. Indien een product 
d5t tijdelijk niet op voorr55d is door de Koper wordt besteld, z5l worden 
55ngegeven w5nneer het product weer beschikb55r is. Vertr5gingen zullen 
55n de Koper per e-m5il of telefonisch worden gemeld.
De producten worden bezorgd n55r het 5dres d5t u op het ingevulde 
bestelformulier heeft vermeld. Zodr5 de goederen bij u zijn bezorgd worden zij 
op uw risico bew55rd en zijn wij niet 55nspr5kelijk voor het verlies of de 
vernietiging d55rv5n.



De levertijd g55t in zodr5 de overeenkomst tot st5nd is gekomen en 5lle voor 
de 55nv5ng v5n de uitvoering v5n het werk noodz5kelijke gegevens in het bezit 
zijn v5n de opdr5chtnemer. De opdr5chtgever is verplicht 5lle gegevens en 
keuzebep5lingen, welke nodig zijn voor de voortg5ng v5n het werk, tijdig ter 
kennis te brengen v5n de opdr5chtnemer. Tenzij schriftelijk 5nders is 
overeengekomen, is opdr5chtgever, op str5ffe v5n vergoeding v5n sch5de en 
kosten, verplicht te zorgen: 5. d5t de pl55ts, w55r de te monteren goederen, 
m5teri5len en/of gereedsch5ppen opgeborgen moeten worden of w55r de 
5flevering moet geschieden, zod5nig is, d5t besch5diging, in welke vorm en op 
welke wijze d5n ook, of ontvreemding niet z5l kunnen pl55tsvinden; b. d5t de 
toeg5ng tot de pl55ts, w55r de 5flevering en/of mont5ge moet geschieden, 
onbelemmerd en toereikend is en voorts 5lle medewerking verleend wordt om 
een vlotte 5flevering, mont5ge en/of 5fwerking mogelijk te doen zijn; c. d5t, 
indien een t5kel, lift of een 5nder tr5nsportmiddel gebruikt moet worden, deze 
met bediening door en voor rekening v5n de opdr5chtgever ter beschikking 
wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen 55n de op het 
moment v5n gebruik geldende overheidsvoorschriften. Sch5de d55rbij 
ontst55n is voor rekening v5n opdr5chtgever, tenzij schuld v5n de zijde v5n de 
opdr5chtnemer komt v5st te st55n; d. d5t (onder)vloeren vrij zijn v5n k5lk-, 
cement- en vuilresten en v5n losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk 
5nders is overeengekomen, volledig vl5k en w5terp5s zijn en bezemschoon ter 
beschikking worden gesteld; e. d5t in de ruimte, w55rin gewerkt moet worden, 
is gezorgd voor electriciteit, lucht, w5ter en zo nodig verw5rming; f. d5t, indien 
ook 5nderen in de betreffende ruimte werkz55mheden moeten verrichten, die 
werkz55mheden zijn beëindigd voord5t de opdr5chtnemer zijn 
werkz55mheden 55nv5ngt, zod5t deze 5ld55r onbelemmerd zijn 5rbeid k5n 
verrichten; g. d5t, in het gev5l v5n verbouwingswerkz55mhden en/of 
vernieuwing v5n het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten v5n 
de werkz55mheden voor het publiek gesloten is. SOLID BRAND k5n enkel 
producten monteren en z5l geen inst5ll5tie of 55nsluitingen kunnen re5liseren.
VII Bezorging
Alle bezorgingen worden door externe tr5nsportbedrijven uitgevoerd. Indien u 
de producten niet in ontv5ngst kunt nemen, 5fh5nkelijke v5n het gebruikte 
tr5nsportbedrijf, worden uw goederen hetzij opgesl5gen in het depot het 
dichtst bij uw 5dres tot u ze kunt 5fh5len, of het tr5nsportbedrijf z5l proberen 
de goederen opnieuw 55n uw 5dres te bezorgen. Bent u niet thuis op het 
5fgesproken moment v5n bezorging k5n de tr5nsporteur extr5 kosten in 
rekening brengen 55n de Koper. Zodr5 de goederen bij u zijn bezorgd, heeft u 7 
werkd1gen de tijd om de goederen te inspecteren. Indien u de goederen niet 
binnen de 7 d5gen inspecteert en de goederen zijn besch5digd, of hebben wij 
u het verkeerde product geleverd etc, zullen wij u geen verv5nging sturen.
Indien u 5rtikelen besteld met verschillende beschikb55rheid-d5t5 bew5ren wij 
5lle 5rtikelen tot het l55tste 5rtikel is geleverd. U kunt echter kiezen voor 
5p5rte bezorging v5n elk 5rtikel en wij behouden ons het recht voor om u in d5t 
gev5l telkens bezorg kosten in rekening te brengen.
SOLID BRAND k5n niet 55nspr5kelijk zijn voor vertr5gingen bij de 



koeriersdienst en of bezorgende p5rtij.
Bij leveringen in het buitenl5nd behoud SOLID BRAND zich het recht voor 
5fwijkende voorw55rden te l5ten gelden.
VIII Besch1digde producten, producten met f1brieksfout, retourneringen
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk n5 ontv5ngst n5uwkeurig te 
(doen)
inspecteren. Indien u goederen, om welke reden ook, wilt retourneren moet dit 
binnen 14 d5gen v5n5f de d5g v5n ontv5ngst v5n de lever5ntie word ged55n. 
U MOET, in ALLE gev5llen, voord5t u de retournering v5n het 5rtikel regelt, 
cont5ct opnemen met onze support 5fdeling, en de
retournering v5n het 5rtikel/de 5rtikelen l5ten goedkeuren. Dit k5n door een 
em5il te sturen n55r: support@solidbr5nd.nl o.v.v. het f5ctuurnummer.
Wij wijzen u erop d5t wij zonder deze goedkeuring het 5rtikel niet voor 
creditering kunnen verwerken.
SOLID BRAND k5n niet ver5ntwoordelijk worden gehouden voor retourgoederen 
die wij niet hebben ontv5ngen. Wij r5den u d55rom 55n om het p5kket 
verzekerd te sturen, en voor bewijs v5n 5flevering te vr5gen.
W5nneer goederen, die geen product fout hebben, geretourneerd zijn, z5l u n5 
inspectie 5lleen worden terugbet55ld, indien de goederen in de originele 
verp5kking zijn teruggestuurd en in precies dezelfde st55t zijn gebleven zo5ls 
u ze v5n ons ontv5ngen hebt. Indien u goederen ontv5ngt die niet 
overeenkomen met uw bestelling, dient u onze support 5fdeling vi5 onze 
website te e-m5ilen met het f5ctuurnummer, een korte beschrijving v5n het 
probleem en 2 duidelijke fotoʼs (2MB in JPEG form55t) Wij zullen u d5n, indien 
gewenst, een verv5ngend 5rtikel toe sturen. SOLID BRAND is d5n 
ver5ntwoordelijk de retour-kosten v5n de onjuiste goederen.
Indien u goederen ontv5ngt die defect (f5brieksfout hebben) of besch5digd zijn 
tijdens tr5nsport, dient u onze support 5fdeling middels onze website te e-
m5ilen met een korte beschrijving v5n het probleem en 2 duidelijke fotoʼs (2MB 
in JPEG form55t). SOLID BRAND neemt geen defecte/besch5digde goederen 
retour. U zult zelf de defecte/besch5digde goederen moeten vernietigen of 
eventueel houden.
LET OP: SOLID BRAND is niet 55nspr5kelijk voor de extr5 kosten v5n de niet 
door ons verstrekte onderdelen / extr5 kosten v5n werkz55mheden om het 
probleem recht te zetten, zonder d5t SOLID BRAND hier schriftelijke 
goedkeuring voor heeft gegeven.
In ALLE bovenst55nde gev5llen moet u cont5ct opnemen met de support 
5fdeling, dit k5n vi5
support@solidbr5nd.nl
LET OP: V5n dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: A: tot st5nd 
gebr5cht zijn overeenkomstig specific5ties v5n koper; B: duidelijk persoonlijk 
v5n 55rd zijn C: door hun 55rd niet kunnen worden teruggezonden.
Indien de consumentkoper v5n het herroepingsrecht zo5ls vermeld in het 
bovenst55nde gebruik heeft gem55kt, d5n dr55gt SOLID BRAND zorg voor 
terugbet5ling binnen 30 d5gen n5d5t SOLID BRAND het verzoek tot herroeping 
heeft ontv5ngen. Het product/de producten, moeten d5n wel bij SOLID BRAND 



binnen zijn, eerder g55t SOLID BRAND niet over tot terugstorting.
Indien de consumentkoper gebruikt m55kt v5n het herroepingsrecht zijn de 
kosten v5n retourzending voor consumentkoper. Indien u de goederen niet 
binnen 14 d5gen n5 5nnulering retourneert, brengen wij kosten in rekening met 
betrekking tot het terugkrijgen v5n de goederen. Indien u de goederen niet 
retourneert of ze niet beschikb55r m55kt voor collectie binnen 14 d5gen n5 uw 
5nnulering, wordt u ge5cht de goederen te hebben ge5ccepteerd, w55rn5 een 
nieuw koopcontr5ct ontst55t en u de kosten v5n uw bestelling in rekening 
worden gebr5cht tegen de prijs die op de website is vermeld. Dit heeft geen 
invloed op uw wettelijke rechten. Tenzij de opdr5chtnemer schriftelijk 5nders 
heeft verkl55rd, is het risico v5n de goederen, m5teri5len en uitgevoerde 
werkz55mheden voor rekening v5n de opdr5chtgever v5n5f het moment v5n 
55nlevering der goederen en m5teri5len op de pl55ts v5n bestemming, 
respectievelijk v5n5f het tijdstip v5n 55nv5ng der werkz55mheden. Indien 
buiten de schuld v5n de opdr5chtnemer de 55nlevering niet op de d55rvoor 
bep55lde tijd k5n geschieden, worden de goederen voor rekening en risico v5n 
de opdr5chtgever opgesl5gen. Indien de opdr5chtgever 5chterst5llig is in het 
bet5len v5n enige termijn, is de opdr5chtnemer gerechtigd de goederen voor 
rekening en risico v5n de opdr5chtgever op te sl55n en de eerste oplevering uit 
te stellen tot 5lle verv5llen termijnen zullen zijn bet55ld.
IX Annulering
U heeft het recht uw bestelling tot 14 d1gen n5 de d5g v5n bezorging te 
5nnuleren mits het om een st5nd55rd product g55t. Op m55t gem55kte 
bestellingen kunnen niet worden ge5nnuleerd. U dient cont5ct met ons op te 
nemen middels een schriftelijke bekendm5king 55n: support@solidbr5nd.nl
Indien de goederen reeds zijn verzonden op de d5tum v5n ontv5ngst v5n uw 
5nnulering v5n de bestelling, moet u de goederen 55n ons retourneren in 
overeenstemming met onderst55nde lid IV-I, en wij zullen uw creditk55rt of 
b5nkp5s crediteren met de prijs v5n de goederen binnen 30 d1gen v5n5f de 
d5g w55rop de 5nnulering werd ontv5ngen.
IX-I Indien u de goederen niet binnen 14 d5gen n5 5nnulering retourneert, 
brengen wij kosten in rekening met betrekking tot het terugkrijgen v5n de 
goederen. Indien u de goederen niet retourneert of ze niet beschikb55r m55kt 
voor collectie binnen 14 d5gen n5 uw 5nnulering, wordt u ge5cht de goederen 
te hebben ge5ccepteerd, w55rn5 een nieuw koopcontr5ct ontst55t en u de 
kosten v5n uw bestelling in rekening worden gebr5cht tegen de prijs die op de 
website is vermeld. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Indien de 
5nnulering door de opdr5chtnemer wordt goedgekeurd, is de opdr5chtgever 
terz5ke v5n sch5devergoeding 55n de opdr5chtnemer een bedr5g 
verschuldigd gelijk 55n de tot d5t moment gem55kte kosten, vermeerderd met 
25% over het resterende bedr5g v5n de bij de offerte ged5ne prijsopg5ve, 
tenzij p5rtijen schriftelijk een hoger percent5ge zijn overeengekomen.
X Eigendomsvoorbehoud
N5 volledige bet5ling is het product eigendom v5n de kl5nt.
XI Inst1ll1tie en Afmetingen bij s1nit1ir v1n SOLID BRAND
Wij 5dviseren u om geen loodgieters/inst5ll5teurs te boeken totd5t u uw 



bestelling volledig in huis heeft. (zie punt XIII A5nspr5kelijkheid)
Wij 5dviseren u om uw product door een gekw5lificeerde loodgieter/inst5ll5teur 
te l5ten inst5lleren. (zie punt XIII A5nspr5kelijkheid)
Alle 55ngegeven m5ten zijn circ5 en uitsluitend ter indic5tie.
XII Ver1ntwoordelijkheid voor het werk
1. De 55nbieder is ver5ntwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren v5n het werk. 
2. De 55nbieder 55nv55rdt bij offerte geen ver5ntwoordelijkheid voor een door 
of n5mens de 55nvr5ger, koper en/of opdr5chtgever door derden uitgewerkt 
ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specific5tie v5n 
5fmetingen, m5ten en m5teri5len. 3. In gev5l v5n opdr5cht neemt de 
opdr5chtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gem55kt, 5lleen de 
ver5ntwoordelijkheid op zich voor de juiste mont5ge en voor de deugdelijkheid 
v5n de gebezigde m5teri5len; zulks echter niet voor die onderdelen, w55rvoor 
in de 55nvr55g uitdrukkelijk een bep55ld merk of beh5ndeling v5n m5teri5len 
is voorgeschreven. 4. Wenst de 55nvr5ger bij opdr5cht de ver5ntwoordelijkheid 
voor het door of n5mens hem gem55kte ontwerp op de opdr5chtnemer over te 
dr5gen, d5n z5l deze niet gehouden zijn zulks te 55nv55rden d5n n5d5t hem 
voldoende tijd is gel5ten omtrent deze overdr5cht een beslissing te nemen, 
w55rbij opdr5chtnemer het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en 
n5rekenen en hem 5lle d55rop betrekking hebbende gegevens en bescheiden 
moeten zijn verstrekt. V5n de opdr5chtnemer k5n niet gevergd worden, d5t hij 
zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de 55nvr55g is gebleken, d5t de 
opdr5chtgever de ver5ntwoordelijkheid op de opdr5chtnemer wil overdr5gen. 
5. Stelt de opdr5chtgever m5teri55l of onderdelen voor verdere verwerking of 
mont5ge beschikb55r, d5n is de opdr5chtnemer ver5ntwoordelijk voor een 
correcte verwerking c.q.
mont5ge, echter nimmer voor de m5teri5len of onderdelen zelf. De 
opdr5chtnemer is niet 55nspr5kelijk voor sch5de door dood of lich5melijk 
letsel, gevolgsch5de of sch5de uit enige 5nderen hoofde, die verb5nd houdt 
met de (ondeugdelijkheid
v5n) de door de opdr5chtgever beschikb55r gestelde m5teri5len of onderdelen 
voor verdere verwerking of mont5ge, onge5cht verwerking of bewerking 
d55rv5n door opdr5chtnemer of derden. De opdr5chtgever vrijw55rt de 
opdr5chtnemer geheel tegen 5lle 55nspr5ken tot vergoeding v5n sch5de v5n 
personeel v5n de opdr5chtnemer en/of derden, w55ronder begrepen sch5de 
uit of ten gevolgen v5n produkt55nspr5kelijkheid.
XIII G1r1ntievoorw11rden
Onze SOLID BRAND G5r5ntie geldt voor 5lle producten die door ons, SOLID 
BRAND, verkocht worden. SOLID BRAND producten en onderdelen v5n 
producten hebben een g5r5ntie v5n 1 j55r, 2 j55r, 5 j55r of 10 j55r, verschillend 
v5n 55rd en 5fh5nkelijk v5n het product. Bij de producten st55t de 
toep5ssende g5r5ntie beschreven, fouten onder voorbehoud. De SOLID BRAND 
f5ctuur is tevens uw SOLID BRAND G5r5ntiebewijs.
De SOLID BRAND G5r5ntietermijn g55t in v5n5f de d5tum v5n uw SOLID 
BRAND f5ctuur. Hierop worden geen uitzonderingen gem55kt.
Binnen uw g5r5ntietermijn biedt SOLID BRAND 5fh5nkelijk v5n het product een 



g5r5ntie op f5brieks- en m5teri55l fouten.
Zie ook punt VIII voor de voorw11rden bij besch1digde producten, 
producten met f1brieksfout en retournering.
De SOLID BRAND G5r5ntie is niet v5n toep5ssing w5nneer een product/
onderdeel defect is ten gevolge v5n slijt5ge. D.w.z d5t service onderdelen/
slijt5ge onderdelen, zo5ls bijv. thermost55t c5rtridge, 
stroombesturingc5rtridge, ker5mische schijf, o-ringen, enzovoort, niet onder 
de SOLID BRAND G5r5ntie v5llen.
Er is geen spr5ke v5n g5r5ntie indien slijt5ge 5ls norm55l k5n worden 
beschouwd en verder in de volgende gev5llen: – indien er ver5nderingen in of 
55n het product zijn 55ngebr5cht, w55ronder begrepen rep5r5ties die niet met 
toestemming v5n SOLID BRAND of de f5brik5nt zijn verricht; – indien gebreken 
die het gevolg zijn v5n niet met de bestemming corresponderend of 
onoordeelkundig gebruik; – indien besch5diging is ontst55n door opzet, grove 
on5chtz55mheid of n5l5tigheid.
De SOLID BRAND G5r5ntie z5l enkel en 5lleen v5n kr5cht zijn indien het 
product(en) professioneel geïnst5lleerd zijn, onderhouden en gebruikt wordt in 
overeenstemming met onze instructies en 5dvies. D.w.z. d5t opzettelijke 
besch5diging, sch5de die is ontst55n tijdens inst5ll5tie, sch5de door 
onkundige inst5ll5tie, sch5de die te wijten is 55n slecht onderhoud, sch5de die 
te wijten is 55n vervuiling en/of verk5lking, sch5de door het gebruik v5n 
schoonm55kmiddelen, sch5de door het 55np5ssen v5n het product, sch5de 
door het toevoegen/55np5ssen v5n 5ndere producten d5n producten v5n 
SOLID BRAND, sch5de door weersomst5ndigheden ( vorstsch5de, 
mosvorming, hitte, enz.), uw SOLID BRAND G5r5ntie met onmiddellijke ing5ng 
z5l verv5llen.
XIVA1nspr1kelijkheid
SOLID BRAND is nimmer gehouden tot bet5ling v5n enigerlei 
sch5devergoeding 55n de Koper of 5nderen, tenzij er spr5ke is v5n opzet of 
grove schuld v5n de k5nt v5n SOLID BRAND. SOLID BRAND is nimmer 
55nspr5kelijk voor gevolg- of bedrijfssch5de, indirecte sch5de en 
omzetderving.
Indien SOLID BRAND, om welke reden d5n ook, gehouden is enige sch5de te 
vergoeden d5n z5l de sch5devergoeding nooit hoger zijn d5n een bedr5g gelijk 
55n de f5ctuurw55rde met betrekking tot het product of dienst w55rdoor de 
sch5de is veroorz55kt.
Indien de geleverde goederen niet overeenkomen met w5t u heeft besteld of 
besch5digd of defect zijn of de omv5ng v5n de levering onjuist is, zijn wij niet 
55nspr5kelijk jegens u tenzij u ons binnen 7 d5gen n5 bezorging v5n de 
betreffende goederen per m5il v5n het probleem op de hoogte stelt zo5ls 
omschreven bij punt VIII.
Indien u de goederen die door u zijn besteld niet binnen 30 d5gen v5n5f de 
5fgesproken leverd5tum ontv1ngt, zijn wij niet 55nspr5kelijk jegens u tenzij u 
ons binnen 37 d5gen v5n5f de d5tum w55rop u de goederen heeft besteld 
schriftelijk v5n het probleem op de hoogte stelt op ons cont5ct5dres.
Als u ons v5n een probleem op de hoogte stelt op grond v5n deze voorw55rden 



is onze enige verplichting, n55r uw keuze:
Om een eventueel tekort of niet-lever5ntie goed te m5ken;
Goederen die besch5digd of defect zijn te verv5ngen of te rep5reren; of
U het door u bet55lde bedr5g voor de betreffende goederen terug te bet5len in 
de vorm die wij kiezen.
De import of export v5n bep55lde goederen n55r u k5n door een bep55lde 
n5tion5le wet zijn verboden. Wij doen geen verkl5ringen en 5ccepteren geen 
55nspr5kelijkheid met betrekking tot de export en import v5n de goederen die 
u koopt.
Niets in deze 5lgemene voorw55rden is bedoeld om eventuele rechten die u 5ls 
consumentkoper heeft kr5chtens toep5sselijke pl55tselijke wetgeving of 
5ndere wettelijke rechten die niet mogen worden uitgesloten te beperken noch 
op enige wijze onze 55nspr5kelijkheid jegens u voor dood of persoonlijk letsel 
voortkomende uit onze n5l5tigheid uit te sluiten of te beperken.
Voorzover toegest55n door toep5sselijke wetgeving stemt u ermee in d5t wij 
niet 55nspr5kelijk zijn jegens u/of enige derde voor enige gevolg- of incidentele 
sch5de (inclusief, m55r niet beperkt tot verlies v5n inkomsten, verlies v5n 
winst, verlies v5n verw5chte besp5ringen, verspilde kosten, verlies v5n priv5cy 
en verlies v5n gegevens) of enige 5ndere indirecte, speci5le of str5fsch5de in 
welke vorm ook die voortkomt uit of betrekking heet op deze site. In het 
bijzonder doen wij 5fst5nd v5n 5lle 55nspr5kelijkheden met betrekking tot het 
volgende: Onverenigb55rheid v5n deze site met enige v5n uw uitrusting, 
softw5re of telecommunic5tieverbindingen. Technische problemen inclusief 
fouten of onderbrekingen v5n deze site. Ongeschiktheid, onbetrouwb55rheid of 
incorrectheid v5n deze site. Ontoereikendheid v5n deze site om 55n uw eisen 
te voldoen.
Niets in deze Voorw55rden sluit uit onze 55nspr5kelijkheid voor persoonlijk 
letsel of dood, veroorz55kt door onze n5l5tigheid of z5l invloed hebben op uw 
wettelijke rechten of deze uitsluiten w55r dit onrechtm5tig zou zijn.
SOLID BRAND is niet 55nspr5kelijk voor de extr5 kosten v5n de niet door ons 
verstrekte onderdelen / extr5 kosten v5n werkz55mheden om het probleem 
recht te zetten, zonder d5t SOLID BRAND hier schriftelijke goedkeuring voor 
heeft gegeven.
XV Overm1cht
In gev5l v5n overm5cht is SOLID BRAND niet gehouden h55r verplichtingen 
jegens de Koper n5 te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort 
voor de duur v5n de overm5cht. Onder overm5cht wordt verst55n elke v5n 
h55r wil on5fh5nkelijke omst5ndigheid, w55rdoor de n5koming v5n h55r 
verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die 
omst5ndigheden behoren onder meer st5kingen, br5nd, bedrijfsstoringen, 
energiestoringen, niet of niet-tijdige levering v5n toelever5nciers of 5ndere 
ingesch5kelde derden. Tevens wordt onder overm5cht verst55n storingen in 
een (telecommunic5tie-)netwerk of verbinding of gebruikte 
communic5tiesystemen en/of het op enig moment niet beschikb55r zijn v5n de 
internetsite.
XVI Intellectuele eigendom



De inhoud v5n deze site en h55r producten is beschermd door copyright, 
h5ndelsmerken en 5ndere intellectuele eigendomsrechten. U m5g de inhoud 
v5n deze site op een computerscherm bew5ren en tonen, genoemde inhoud in 
elektronische vorm op een disk opsl55n (m55r niet op een server of 5nder 
opsl5g5pp5r5tuur verbonden 55n een netwerk) of een kopie v5n genoemde 
inhoud voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik 5fdrukken, op 
voorw55rde d5t u 5lle en enige copyrightvermeldingen en 
eigendomsvermeldingen in t5ct l55t. U m5g geen v5n de m5teri5len of inhoud 
op deze site 5nderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden voor 
gebruik voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke goedkeuring v5n 
SOLID BRAND.
In deze Voorw55rden wordt u geen licentie gegeven om enig h5ndelsmerk v5n 
SOLID BRAND te gebruiken
XVII Persoonsgegevens
SOLID BRAND z5l de gegevens v5n de Koper uitsluitend verwerken in 
overeenstemming met h55r priv5cy beleid. SOLID BRAND neemt d55rbij de v5n 
toep5ssing zijnde priv5cyregel- en wetgeving in 5cht.
XVIII Beschikb11rheid v1n deze site
Hoewel SOLID BRAND ern55r streeft om u de best mogelijke service te bieden, 
k5n SOLID BRAND geen toezegging doen d5t de diensten op deze Site 55n uw 
eisen voldoen. SOLID BRAND k5n niet g5r5nderen d5t de service foutvrij is. 
Indien u suggesties heeft over hoe wij deze site kunnen verbeteren, neem d5n 
cont5ct op met de support 5fdeling. Zij horen gr55g.
Uw toeg5ng tot deze site k5n soms beperkt zijn v5nwege rep5r5ties, 
onderhoud of de invoering v5n nieuwe voorzieningen of diensten. Wij zullen 
tr5chten de service zo snel 5ls redelijk mogelijk is te herstellen.
XIX Derden websites;
Deze site omv5t links n55r 5ndere websites of m5teri5len die niet binnen de 
controle d55rv5n v5llen. SOLID BRAND is niet ver5ntwoordelijk voor inhoud op 
het Internet of Wereldwijde Web p5gin5ʼs of enige 5ndere site buiten deze site.
XX Toep1sselijk recht en bevoegde rechter
Op 5lle 55nbiedingen v5n SOLID BRAND, h55r overeenkomsten en de 
uitvoering d55rv5n is uitsluitend Nederl5nds recht v5n toep5ssing. 
Toep5sselijkheid v5n het Weens Koopverdr5g is uitdrukkelijk uitgesloten.
XXI Algemeen
Deze Voorw55rden zijn beheerd door en s5mengesteld in overeenstemming 
met de wetgeving v5n Nederl5nd en bij eventuele geschillen worden 5lleen 
beslist door de Nederl5ndse rechtb5nk
Indien enige v5n deze Voorw55rden door enige rechtb5nk of bevoegde 
5utoriteit worden beschouwd 5ls geheel of gedeeltelijk onrechtm5tig, ongeldig 
of niet 5fdwingb55r d5n heeft dit geen invloed op de geldigheid v5n de overige 
voorw55rden die volledig geldig en 5fdwingb55r blijven voorzover dit is 
toegest55n door de wet
Als u een vr55g over een bestelling heeft, kunt u cont5ct met ons opnemen met 
onze support 5fdeling.
U m5g geen v5n uw rechten kr5chtens deze voorw55rden toekennen, sub-



licentiëren of 5nderszins overdr5gen.
Indien u deze voorw55rden schendt en SOLID BRAND negeert dit, is SOLID 
BRAND nog steeds gerechtigd om h55r rechten en vormen v5n genoegdoening 
op een l5ter tijdstip of in enige 5ndere situ5tie w55rin u de voorw55rden 
schendt uit te oefenen.
SOLID BRAND is niet ver5ntwoordelijk voor enige schending v5n deze 
Voorw55rden door overm5cht.
Een persoon die geen p5rtij is in deze Voorw55rden heeft geen recht om enige 
voorw55rde v5n deze Voorw55rden 5f te dwingen, m55r dit heeft geen invloed 
op enig recht of enige genoegdoening v5n een derde die los v5n die Wet 
best55t of beschikb55r is.
Deze site is het eigendom v5n SOLID BRAND, gevestigd te Goor 55n de 
Spechthorstdw5rsweg 10, 7471 GJ te Nederl5nd. K.v.k. Nummer: 645.720.48, 
BTW nummer: NL148798846B03.
XXII Reserveringen
Door een Product Reservering te pl55tsen bem5chtigd u ons om het volledige 
55nkoop bedr5g v5n de Product Reservering v5n uw b5nkrekening / vis5 / 
m5sterc5rd / 5mex / P5yP5l te debiteren. Dit is om ervoor te zorgen d5t wij het 
gewenste 5rtikel uit de eerstvolgende levering en beschikb5re voorr55d voor u 
kunnen reserveren, en d5t uw bestelling z5l worden verzonden op de gesch5tte 
d5tum (deze d5tum is nooit geg5r5ndeerd). Ons streven is om 5lle 
reserveringen dezelfde d5g nog te versturen, m55r kunnen dit niet g5r5nderen. 
Mocht dit niet mogelijk zijn d5n zullen wij het 5rtikel(en) op de eerstvolgende 
beschikb5re werkd5g versturen. SOLID BRAND k5n niet 55nspr5kelijk zijn voor 
vertr5gingen bij de koeriersdienst.
Mocht de prijs v5n het gereserveerde product worden teruggebr5cht voord5t 
wij de 5rtikelen de deur uit doen, d5n zullen wij u voor het verschil crediteren.
Houdt er 5lstublieft rekening mee d5t uw product Reservering uit meer d5n één 
m5g5zijn k5n worden verzonden en de 5rtikelen 5fzonderlijk v5n elk55r kunnen 
worden geleverd.
XXIII Priv1cy
Uw gegevens worden door ons nooit beschikb55r gesteld 55n derden en 
worden niet l5nger d5t strikt noodz5kelijk bew55rd. Wij vinden uw priv5cy 
bel5ngrijk en zullen zorgvuldig omg55n met uw gegevens.
Cookies zijn kleine best5nden die door een website op uw computer z5l worden 
gezet, om zo uw bezoek en de 5lgehele gebruikerserv5ring te vereenvoudigen, 
person5liseren en sneller te m5ken.
De meerderheid v5n de cookies zijn bel5ngrijk voor een website om st5nd55rd 
verrichtingen zo5ls het onthouden v5n de gebruiker gegevens te verbeteren. 
Neem bijvoorbeeld een cookie d5t onthoudt welke producten u precies in uw 
winkelw5gentje heeft gepl55tst. Mochten deze cookies niet te best55n d5n zou 
een shopper deze producten elke keer d5t ze een 5ndere p5gin5 te bezoeken 
op http://www.solidbr5nd.nl opnieuw 55n het winkelw5gentje moeten 
toevoegen, Cookies worden gec5tegoriseerd 5ls de volgende typen:
A: Essentiële Cookie B: Inform5tie Cookies C: H5ndige cookies
A: Essentiële Cookies



Net 5ls bij het bovenst55nde voorbeeld, een essenti5l cookie stelt een website 
in st55t om op zijn best te kunnen functioneren. Voor http://www.solidbr5nd.nl 
betekent dit d5t wij het winkelen zo plezierig mogelijk willen m5ken. Op de 
website http://www.solidbr5nd.nl moeten cookies 55nwezig zijn om de 
producten die u in uw winkelw5gen pl55tst te onthouden.
Een s5menv5ttingen v5n essenti5l cookies: Herinnert zich w5t er in een 
winkelw5gentje zit.
Z5l de inhoud v5n een winkelm5ndje doorsturen n55r de k5ss5 zod5t de 
bestelling k5n worden gepl55tst en k5n worden bet55lt.
Bep55lt of een kl5nt is ingelogd in een beveiligde zone/ruimte op http://
www.solidbr5nd.nl. Bijvoorbeeld de k5ss5.
Let op: Essenti5l Cookies zijn NIET sch5delijk voor uw computer, noch zullen zij 
persoonlijke gegevens zo5ls uw credit c5rd gegevens, b5nk gegevens opsl55n.
B: Inform5tie Cookies:
Inform5tie Cookies, leveren zo5ls de n55m 5l suggereert bel5ngrijke inform5tie 
55n een
website http://www.solidbr5nd.nl m55kt gebruik v5n deze cookies om 
5nonieme inform5tie te verz5melen om zo te beoordelen hoe kl5nten de 
website gebruiken. Met deze kennis zijn wij in st55t de function5liteit v5n onze 
website te verbeteren en onze kl5nten een bevredigende winkelerv5ring 55n te 
kunnen bieden. De verz5melde inform5tie best55t uit bijvoorbeeld inform5tie 
over welke product p5gin5ʼs het meest wordt bezocht http://www.solidbr5nd.nl 
k5n popul5ire 55nbiedingen en diensten d5n repliceren om zo 5ndere delen 
v5n de website te verbeteren.
Een s5menv5ttingen v5n inform5tie cookies:
Beter inzicht v5n de m5nier w55rop kl5nten v5n onze website gebruik m5ken.
L55t zien welke webp5gin5ʼs het popul5irst zijn, zod5t wij onze website indien 
nodig kunnen verbeteren. Geeft eventuele fouten 55n op de webp5gin5ʼs zo5ls 
bijvoorbeeld gebroken weblinks.
Let op: Inform5tie Cookies worden 5noniem v5n gebruikers verz5meld, zonder 
enige 55nwijsb5re s5menh5ng/ koppeling tot uw persoonlijke gegevens.
C: H5ndige Cookies:
H5ndige Cookies zijn ontworpen om gunstige / h5ndige inform5tie (in het 
voordeel) v5n de kl5nt te bew5ren, zo5ls n5men en 5dressen zod5t de kl5nt bij 
terugkeer n55r een website deze niet opnieuw hoeft in te vullen. H5ndige 
Cookies onthouden ook bel5ngrijke gegevens, zo5ls uw re5cties tijdens het 
invullen v5n bijvoorbeeld een enquête, zod5t onnodige herh5ling hierv5n k5n 
worden voorkomen. W5nneer een website een online ch5t functie heeft, is dit 
type cookie nodig is om de goede werking v5n deze ch5t functie mogelijk te 
m5ken.
Deze inform5tie is verstrekt door http://www.solidbr5nd.nl zod5t wij voldoen 
55n de wet- en regelgeving. Alle inform5tie over cookies is duidelijk en eerlijk 
gepresenteerd, zod5t onze kl5nten en bezoekers hun functies volledig 
begrijpen.
Heeft u hier vr5gen over d5n m5g u ten 5lle tijde cont5ct met ons opnemen.




