Algemene voorwaarden Eneco Zakelijk B.V.
voor het uitvoeren van Energie Management Diensten - opdrachten
Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer Eneco Zakelijk B.V., gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam;
Overeenkomst iedere rechtsbetrekking waarop deze algemene voorwaarden ingevolge dit artikel van toepassing zijn;
Opdrachtgever de (rechts) persoon die de Overeenkomst met Eneco
Zakelijk B.V. aangaat.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
tot uitvoering van een opdracht door Opdrachtnemer en op alle offertes
waarbij Opdrachtnemer aanbiedt opdrachten uit te voeren. De toepasselijkheid van a
 lgemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de
Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht-, e
 ventuele geschillen
zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van een offerte van Opdrachtnemer binnen de
geldigheidsduur daarvan of indien Opdrachtnemer een anderszins door de
Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 3 Intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de
opdracht
1. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle kosten en schaden vergoeden
die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of het onderbreken van
een opdracht, indien en voorzover de o
 orzaak van de intrekking of onderbreking niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen valt.
2. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft Opdrachtnemer het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als
begindatum van de onderbreking geldt de d
 agtekening van de brief van
de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij
gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin Opdrachtnemer de onderbreking constateert.
3. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft Opdrachtnemer het recht eventuele extra kosten door
te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan de
schuld van werknemers van Opdrachtnemer of hen die in zijn opdracht
werkzaam zijn.
Artikel 4 Prijzen
1. Het uitvoeren van opdrachten geschiedt tegen:
a) een op basis van nacalculatie aan de hand van door Opdrachtnemer te
bepalen tarieven vast te stellen bedrag;
b) een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom).
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de in het eerste lid bedoelde vergoedingen exclusief omzetbelasting en inclusief alle overige kosten
en zijn de vergoedingen gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder
niet-uitzonderlijke omstandigheden.
3. Opdrachtnemer mag de in lid 1 sub a bedoelde tarieven eenmaal per jaar
aanpassen aan de wijziging van de loonsomkosten en de andere kosten.
Tariefwijzigingen gaan in 30 dagen na de bekendmaking ervan of zoveel
later als Opdrachtnemer k enbaar maakt.
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Artikel 5 Betalingen
1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. Eventuele bezwaren tegen de factuur, die eveneens binnen de genoemde
termijn dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet
op.
3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij tevens rente verschuldigd wegens te late betaling gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd
het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van zijn werkelijk gemaakte
kosten, waaronder de gemaakte proceskosten en de gemaakte buiten
gerechtelijke kosten.
Artikel 6 Opvragen gegevens, Geheimhouding, Gebruik resultaten
1. Door de verstrekking van de opdracht geeft opdrachtgever tevens aan
opdrachtnemer de volmacht om, in het kader van de opdracht, bij derden,
zoals netbeheerders, meetbedrijven en energieleveranciers, gegevens
omtrent opdrachtgever, bijvoorbeeld m.b.t. de aansluiting en het verbruik
van opdrachtgever, op te vragen en bij de uitvoeringvan de opdracht te
gebruiken.
2. Opdrachtnemer zal omtrent van opdrachtgever en/of van derden afkomstige gegevens, die als vertrouwelijk zijn aangemerkt, geheimhouding
betrachten, tenzij deze gegevens openbaar zijn of op andere rechtmatige
wijze aan opdrachtnemer bekend (kunnen) zijn. Opdrachtgever kan op
verzoek opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht ontheffen, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.
3. De door opdrachtnemer in het kader van de opdracht uitgebrachte
stukken, zoals rapporten, adviezen en dergelijke, zullen door opdracht-

gever niet openbaar worden gemaakt of aan derden ter kennis worden
gebracht, behoudens voorafgaande toestemming van opdrachtnemer,
welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.
Artikel 7 Prestaties door derden
Indien en voorzover een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst dit
naar het oordeel van Opdrachtnemer vereist, heeft hij het recht prestaties
door één of meer derden te laten u
 itvoeren.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor
de door hem geleden schade, indien de Opdrachtgever aantoont dat
deze schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld aan
de zijde van Opdrachtnemer of werknemers van Opdrachtnemer dan wel
personen van wier diensten Opdrachtnemer gebruik maakt en voor wie
Opdrachtnemer aansprakelijk is. Opdrachtnemer is echter nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade waaronder begrepen winst- en
inkomstenderving en tot vergoeding van andere indirecte s
 chade.
2. Mocht op grond van het vorige lid de verplichting tot schadevergoeding
van Opdrachtnemer vaststaan, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot
een hogere vergoeding dan het bedrag dat de Opdrachtgever voor de
volledige opdracht verschuldigd zou zijn.
Bij schade aan personen is Opdrachtnemer tot geen hogere vergoeding
gehouden dan het bedrag waarvoor hij ter zake v
 erzekerd is.
3. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de in dit artikel bedoelde
zin dienen binnen één jaar na het (kunnen) ontdekken van de schade te
zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft
verwerkt.
4. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichting uit dit artikel zijn
mede van kracht ten opzichte van werknemers van Opdrachtnemer
alsmede ten opzichte van derden en hun personeel waarvan Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht gebruik heeft gemaakt en voor
wie Opdrachtnemer aansprakelijk is.
Artikel 9 Overmacht
1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is
Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk indien hij niet of niet tijdig aan zijn
verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht. Als overmacht van Opdrachtnemer wordt onder meer beschouwd
alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de Overeenkomst
verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen,
transportbelemmeringen, het door derden van wie Opdrachtnemer voor
de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, niet (tijdig) nakomen
van hun verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds
gepresteerde c.q. het te presteren gedeelte in rekening te brengen.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt
Opdrachtgever, indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede
in het geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, liquidatie
of beslaglegging op een aanmerkelijk vermogensbestanddeel, geacht van
rechtswege in verzuim te zijn.
Opdrachtnemer is in dat geval bevoegd, zonder enige ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst
door middel van een schriftelijke kennisgeving op te schorten en/of deze te
ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden
is, doch onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van de
schade, die het gevolg is van niet nakoming, de opschorting of de ontbinding,
terwijl tevens elke vordering, die Opdrachtnemer ten laste van Opdrachtgever heeft, dadelijk opeisbaar is.
Artikel 11 Wijziging van de Overeenkomst
Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 12 Slotbepaling
1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 december 2004 en
kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van Eneco
Zakelijk B.V. voor het uitvoeren van Eneco Energie Management
Diensten - opdrachten”.
2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de
Overeenkomst nietig blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid van de
overige bepalingen van de algemene voorwaarden en de Overeenkomst
niet aan. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door
een of meer nieuwe bepalingen waarvan de strekking zoveel mogelijk
overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).
3. Deze algemene voorwaarden liggen bij Opdrachtnemer ter inzage en zijn
aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

