Algemene Voorwaarden DBO energie BV

DEFINITIES
Artikel 1.
1.

In onderhavige voorwaarden wordt met ‚opdrachtnemer’ aangeduid DBO
Energie BV. Met ‚opdrachtgever’ wordt de partij aangeduid die een goed of
een dienst bij opdrachtnemer afneemt of een opdracht aan opdrachtnemer
verstrekt.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2.
2.1

Alle transacties die een partij met opdrachtnemer afsluit zijn onderworpen
aan de navolgende voorwaarden. Onderhavige voorwaarden zijn bij
uitsluiting van toepassing.

2.2

Indien de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van
afwijkende voorwaarden blijven deze voorwaarden voor het overige van
kracht.

TOTSTANDKOMING
Artikel 3.
3.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten. De overeenkomst komt tot stand wanneer de
opdrachtnemer binnen acht werkdagen na ontvangst van de opdracht deze
schriftelijk of digitaal bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht
begint.

WIJZIGINGEN
Artikel 4.
4.1

Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij
schriftelijk of digitaal tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn
overeengekomen.

4.2

Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient
een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs
schriftelijk of digitaal tussen partijen te worden overeengekomen.

4.3

Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een
geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze
voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.
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Artikel 5.
5.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer
de opdrachtgever op de hoogte te stellen. Levertijden zijn onderhevig aan
vele invloeden waardoor er geen fatale termijn kan worden afgegeven.
Eventuele kosten en geleden schade die voortvloeien uit het niet halen van
een leveringstermijn worden niet geaccepteerd, dan wel vergoed.

EIGENDOMSOVERGANG
Artikel 6.
6.1

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de
goederen overgaan op opdrachtgever bij aflevering.

6.1 a: Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan
opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Het hiervoor
aangehaalde eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing ten aanzien van
de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen
wegens eventueel tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van
zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer.
6.1 b: Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is
overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig
ander recht daarop of daaraan verlenen, behoudens het hieronder in sub e
bepaalde.
6.1 c: De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van
opdrachtnemer te bewaren.
6.1 d: Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
jegens opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer goede grond geeft te
vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te
nemen. Na terugneming zal opdrachtgever gefactureerd worden voor de
gemaakte kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken om zijn zaken
terug te nemen, alsmede de door haar overige tot op het moment van
ophalen gemaakte kosten.
6.1 e: Het is de opdrachtgever slechts na uitdrukkelijke toestemming van
opdrachtnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan
derden te verkopen en over te dragen.
6.2

Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de
betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de
bezorging van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid
voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor
de door de opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden
schade.
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6.3

Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele goederen/
diensten voor.

6.4

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruiksrecht van de
opdrachtgever met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt
tot de onderneming van de opdrachtgever. De goederen/diensten,
geleverd door de opdrachtnemer, zullen niet zonder haar uitdrukkelijke
toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

OVERMACHT
Artikel 7.
7.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden
deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8.
8.1

Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever
geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van haar verbintenis, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van
de door de verzekering gedane uitkering.

8.2

Indien de verzekering om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid en de door opdrachtnemer te betalen vergoeding
beperkt tot het factuurbedrag.

8.3

In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt
opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding
van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en
schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen
van de opdrachtgever.

8.4

In geval van een onrechtmatige daad van de opdrachtnemer of van haar
ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding
van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de
aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.

8.5

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien,
licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens,
welke haar door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de
opdracht zijn verstrekt.

DBO energie BV
Kvk 64161609
www.dboenergie.nl

3

Algemene Voorwaarden DBO energie BV
PRIJS EN BETALING
Artikel 9.
9.1

De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van
overheidswege.

9.2

Opdrachtnemer is gerechtigd om eenzijdig prijsverhogingen door te
berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding
dient te geschieden binnen 5 werkdagen nadat opdrachtgever van de
prijswijziging in kennis is gesteld.

9.3

Opdrachtgever is verplicht de prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de
factuur te voldoen, zonder toepassing van enige niet wettelijke
compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4

Bij gebreke van betaling na het verstrijken van de in de ingebrekestelling
genoemde termijn is opdrachtgever in verzuim en een vertragingsrente
verschuldigd van 3% van het factuurbedrag per maand. Daarnaast
behoudt opdrachtnemer het recht om de openstaande som te verhogen
met incassokosten conform de wet WIK.

9.5

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen,
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ONTBINDING
Artikel 10.
10.1 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit
de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met
een termijn van één week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomt voor ontbonden te verklaren. In dat geval
is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden
schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte
werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
10.2 Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in
de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen
overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever
10.3 Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever
wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en
zonder dat enig ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop
de opdrachtgever in staat van faillissement, onder curatelenstelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, en zekerheid kan
geven dat opdrachtnemer althans de boedel aan de verplichtingen uit de
overeenkomst kan en zal voldoen.
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10.4 In geval van ontbinding is opdrachtgever aansprakelijk voor de door
opdrachtnemer geleden schade.
10.5 Behoudens het in 9.1 bepaalde heeft opdrachtnemer tevens het recht om
de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet en evenmin gevolg
geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 1 week, alsmede bij
vrees dat de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen zal gaan voldoen.

GESCHILLEN
Artikel 11.
11.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze worden
toegepast in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht
11.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord Nederland locatie te
Assen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden
voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter.

RETOURNEREN
Artikel 12.
12.1 Retourneren wordt uitsluitend geaccepteerd en administratief
afgehandeld wanneer dit schriftelijk of digitaal is overeengekomen. De
reclamatie dient uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst
van het product plaats te vinden.
12.2 Bij het retourneren van goederen wordt de opdrachtnemer in de
gelegenheid gesteld om een vervangend artikel te leveren.
12.3 Bij het niet kunnen leveren van een alternatief of andere vooraf duidelijk
gemaakte zaken, wordt het geld (indien vooruit betaald) door
opdrachtnemer binnen 1 maand aan opdrachtgever terug gestort.
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