Algemene Voorwaarden van Energy Circle B.V.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Gebruiker: de Gebruiker van deze algemene voorwaarden,
Energy Circle B.V.
b.
Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker, rechtspersoon of
natuurlijk persoon, die schriftelijk dan wel anderszins de gelding
van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken
deel uit van alle rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en haar
opdrachtgever(s), toekomstige betrekkingen daaronder
begrepen.
Slechts indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen, kan van
deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Afwijkende
bedingen gelden alleen ten aanzien van overeenkomsten
waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden
blijven alsdan voorts onverminderd van toepassing.
Standaard voorwaarden van opdrachtgever gelden niet,
behoudens wanneer deze schriftelijk uitdrukkelijk door
Gebruiker zijn aanvaard.
Aanbieding en overeenkomst
Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
Indien opdrachtgever een door Gebruiker gedaan aanbod
aanvaardt, heeft Gebruiker niettemin de bevoegdheid het
aanbod binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
te herroepen.
Overeenkomsten komen eerst tot stand na uitdrukkelijke
aanvaarding c.q. bevestiging door Gebruiker. Aanvaarding
geschiedt doordat Gebruiker feitelijk uitvoering geeft aan de
overeenkomst.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Prijs, Reiskosten en overige onkosten
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere van
overheidswege opgelegde heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De overeengekomen prijzen kunnen jaarlijks door Gebruiker
worden aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex
(CPi) van het CBS.
Gebruiker heeft overigens het recht de overeengekomen prijs te
wijzigen indien en voor zover er zich omstandigheden voordoen,
waaronder begrepen kostenverhogingen en valutawijzigingen,
die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te
voorzien waren. Bij een prijsverhoging van meer dan 10% heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst, voor zover nog niet
door Gebruiker is gepresteerd, te ontbinden.
Ter zake van de in het kader van een opdracht gemaakte
reiskosten, is Opdrachtgever aan Gebruiker een nader overeen
te komen vergoeding verschuldigd.
Uitvoering van de overeenkomst
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een
en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst
dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
In het geval de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt,
heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als
Gebruiker is uit gegaan van door c.q. ten behoeve van de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar
behoorde te zijn.
Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
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onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De opdrachtgever zal geen opdrachten geven aan derden, die
bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, dan
na overleg met Gebruiker.
Termijnen van oplevering worden slechts bij benadering
opgegeven en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij
partijen dat schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
Als de oplevering van (een deel van) de opdracht niet
geschiedt op het aangegeven tijdstip, dient opdrachtgever
Gebruiker, wil zij in verzuim verkeren, in ieder geval in gebreke
te stellen, waarbij een redelijk termijn van minimaal 10
werkdagen voor nakoming wordt gegeven.
Wijzigingen
Wijzigingen in de omvang, de aard en de doorlooptijd van de
werkzaamheden worden op basis van een schriftelijke
overeenkomst overeengekomen.
Indien dit leidt tot meer- respectievelijk minderwerk zal
verrekening hiervan, overeenkomstig de stand van de
werkzaamheden, plaatsvinden.
Afhankelijk van de omvang van het minderwerk kan Gebruiker
een eventuele winstderving in rekening brengen.
Betaling
Betalingen aan Gebruiker dienen binnen een termijn van 14
dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien van de betalingstermijn wordt afgeweken, wordt er per
betalingsherinnering € 10,00 exclusief BTW in rekening gebracht.
Als een betaling niet plaatsvindt binnen de van toepassing zijnde
termijn, kan Gebruiker de uitvoering van de werkzaamheden
opschorten tot het moment van de ontvangst van de betaling.
In geval van een gezamenlijke opdracht, gegeven door meerdere
partijen, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de
factuur.
Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is
opdrachtgever in verzuim. Alsdan zijn alle (restant) vorderingen,
uit welke hoofde ook, van Gebruiker op opdrachtgever direct
opeisbaar.
Het recht van opdrachtgever om betalingen aan Gebruiker op te
schorten of te verrekenen, uit welke hoofde dan ook, is
uitdrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur
binnen de betalingstermijn.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter
voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens
in mindering van de langst openstaande factuur, zelfs indien
opdrachtgever bij zijn betalingsopdracht anders aangeeft.
Zekerheid
Indien er goede grond bestaat dat opdrachtgever zijn
verplichtingen jegens Gebruiker niet zal nakomen, is
opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Gebruiker
terstond genoegzaam en in de door Gebruiker gewenste vorm
zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de
nakoming van al zijn verplichtingen.
Indien opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 van
dit artikel geen gevolg geeft, worden al zijn verplichtingen
direct opeisbaar.
Buitengerechtelijke kosten en rente
Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim verkeert, is
opdrachtgever een rente verschuldigd ten bedrage van de
wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 3%.
Indien opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning nalaat
zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker na te komen en
Gebruiker haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit
handen geeft, is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten
verschuldigd ten bedrage van 15% van het openstaande
factuurbedrag, met een minimum van € 250,--.
Ingeval Gebruiker na aanzegging tot gerechtelijke
incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever tevens de reële
gerechtelijke kosten verschuldigd.
Opschorting en ontbinding
Gebruiker is zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
met behoud van de haar overigens toekomende rechten, naar
haar keuze gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande
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ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van al haar
verbintenis(sen) op te schorten indien:
• opdrachtgever in gebreke blijft met (tijdige) betaling of
nalaat op verzoek van Gebruiker zekerheid te stellen als
bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden, dan wel op enige
andere wijze niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting welke uit de overeenkomst voortvloeit.
• in geval van faillissement, surseance van betaling of
ondercuratelestelling van opdrachtgever of bij stillegging of
liquidatie van diens bedrijf.
Bij (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst kan
opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken
van reeds door Gebruiker verrichte prestaties en is Gebruiker
gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende
te vorderen.
Indien deugdelijke nakoming door Gebruiker tijdelijk dan wel
blijvend niet mogelijk is als gevolg van een of meer
omstandigheden die niet aan Gebruiker kunnen worden
toegerekend, is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van
Gebruiker komen zijn: gedragingen van personen, behoudens
opzet of grove schuld, van personen waarvan Gebruiker bij de
uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, het niet of niet
tijdig nakomen van een verplichting van een derde jegens
Gebruiker, ziekte, storingen van energievoorzieningen of in
communicatieverbindingen, natuur- of kernrampen en oorlog of
oorlogsdreiging.

10. Tussentijdse beëindiging
10.1 Ingeval van een tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever, is
Opdrachtgever aan Gebruiker een vergoeding verschuldigd van
15% van de totale contractsom ter vergoeding van door
Gebruiker gederfde winst. Daarenboven is Opdrachtgever alsdan
onverminderd gehouden tot betaling van reeds opeisbare
vorderingen en vergoeding van alle reeds door Gebruiker
gemaakte (on)kosten.
10.2 Gebruiker is zonder enige verplichting tot schadevergoeding,
gerechtigd tot tussentijdse beëindiging van een overeenkomst
met opdrachtgever door opzegging met een opzegtermijn van
drie maanden.
10.3 Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven of
deurwaardersexploot.
11.

Niet-overname personeel
Geen van de direct bij de opdracht betrokken partijen zal tijdens
en/of binnen één jaar na beëindiging van de uitvoering van de
opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen noch
met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan na
overleg met de wederpartij.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Gebruiker is alleen aansprakelijk voor schade, die het directe en
uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker
en voor zover zij door opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in
gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn tot herstel c.q.
vervanging is geboden.
12.2 Gebruiker bedingt alle wettelijke en contractuele
verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten
behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten
voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou
zijn.
12.3 Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor
bedrijfsschade of indirecte schade waaronder gevolgschade,
vertragingsschade, gederfde winst en gemiste
kostenbesparingen.
12.4 Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is de
totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van
de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering,
althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft,
met een maximum van € 25.000 excl. BTW.
12.5 Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden
wordt, in afwijking van hetgeen onder 4 van dit artikel is
bepaald, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste
zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte onder
toepassing van hetzelfde maximum.
12.6 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt drie jaar na
de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met
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de invordering in rechte ervan binnen de genoemde termijn
een aanvang is gemaakt.
12.7 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van
derden die verband houden met de door Gebruiker geleverde
diensten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever.
13. Intellectuele eigendom
13.1 Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten,
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, rekenmodellen,
concepten, software etc. blijven eigendom van Gebruiker en
mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming
van Gebruiker niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt
of ter kennis van derden worden gebracht.
13.2 Het is de Opdrachtgever – zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Gebruiker – niet toegestaan om
veranderingen in de stukken van Gebruiker aan te brengen of
te laten aanbrengen.
13.3 Opdrachtgever is – zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Gebruiker – niet gerechtigd om elementen uit
de door Gebruiker tot stand gebrachte (reken)modellen,
overeenkomsten en/of andere door Gebruiker vervaardigde
documenten al dan niet in een andere combinatie te gebruiken.
14. Vertrouwelijke informatie en publicatie
14.1 Gebruiker alsmede opdrachtgever staan er voor in dat alle
informatie, welke in het kader van de tussen partijen tot stand
gekomen overeenkomst wordt uitgewisseld en welke
vertrouwelijk van aard is, geheim zal blijven. Informatie is in
ieder geval vertrouwelijk indien deze door een der partijen als
zodanig is aangeduid.
14.2 Partijen zullen noch het bestaan van deze overeenkomst, noch
de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan, noch informatie over
de uitvoering ervan, bekend maken zonder vooraf daartoe de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij te
hebben verkregen.
15.

Boete
Bij overtreding van het gestelde in artikel 13 en 14 verbeurt de
overtredende partij zonder nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van €
10.000,-- voor iedere overtreding en/of € 1.000,--voor iedere
dag dat een overtreding voortduurt, zulks onverminderd het
recht van de andere partij op nakoming en/of volledige
vergoeding van geleden schade

16.

Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of
het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze
Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan
komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een
beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen uit deze
Algemene Voorwaarden blijven in een dergelijk geval in ieder
geval algeheel en onverminderd van kracht.

17. Slotbepalingen
17.1 Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
17.2 Alle uit de overeenkomsten voortkomende geschillen zullen ter
beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank in de
vestigingsplaats van Gebruiker, tenzij de kantonrechter
bevoegd is.
17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
17.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de
Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.
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