Algemene voorwaarden Eenvoud Energie

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten van Opdrachtnemer, alsook over
de verkoop en levering van Producten en eventuele installatie daarvan.

1.2 De volgende begrippen worden gebruikt in de algemene voorwaarden en worden in verdere tekst met een
hoofdletter aangegeven.
a. Opdrachtnemer: Eenvoud Energie, gevestigd in Hoogeveen, met Kamer van Koophandel inschrijving
58990674. Tevens de voor Eenvoud Energie werkzame adviseurs en eventuele derden, die door Eenvoud
Energie ingeschakeld worden vanwege hun expertise.
b. Koper: de partij die geïnteresseerd is een Overeenkomst van Opdrachtnemer, de partij die de opdracht
verstrekt aan Opdrachtnemer tot het geven van advies, het kopen van een Product en/of de installatie van een
Product.
c. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Koper, elke wijziging en/of aanvulling
daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst.
d. Product: energie gerelateerde producten en diensten, waarover Koper en Opdrachtnemer een Overeenkomst
kunnen sluiten.
e. Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de montage en aansluiting van het
Product op de door de Koper aangegeven locatie.
f. Oplevering: moment waarop alle, in de Overeenkomst omschreven, werkzaamheden zijn afgerond. g.
Schriftelijk: op papier dan wel elektronisch geschreven en verzonden berichten, via fax, e-mail, sms, whatsapp of
social media.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen.
1.4 Opdrachtnemer streeft ernaar om de algemene voorwaarden voor de offerte, tijdens de offerte, bij het
sluiten van Overeenkomsten of bij opdrachtbevestiging aan de Koper (elektronisch) ter hand te stellen. Indien
terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden kan de Koper bij Opdrachtnemer inzage vragen, op verzoek
van de Koper zullen de algemene voorwaarden altijd kosteloos ter beschikking worden gesteld. Tevens zijn de
algemene voorwaarden beschikbaar op de website van Opdrachtnemer: www.eenvoudenergie.nl
1.5 Middels aanvaarding van een Overeenkomst van Opdrachtnemer, aanvaardt de Koper tevens de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.6 Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de offerte en/of
Overeenkomst verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en
overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van Opdrachtnemer en
mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan
enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met
derden.
1.7 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. De Koper kan enkel beroep doen op afwijkende bedingen van deze algemene
voorwaarden wanneer deze Schriftelijk zijn aanvaard door Opdrachtnemer.
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Artikel 2 – Offerte en Overeenkomst
2.1 Een op naam gestelde offerte heeft altijd een beperkte geldigheidstermijn, hetgeen in de offerte is vermeld.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om nog niet geaccepteerde offertes te allen tijde in te trekken of te
wijzigen.
2.2 Opdrachtnemer gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die de Koper verstrekt.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de door de Koper ondertekende
offerte heeft ontvangen en geaccepteerd.
2.4 Alle aannames die de Koper doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van de Koper.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde
opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook
eventuele extra kosten, die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals veranderde regelgeving, zijn voor risico van
de Koper.
2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om werkzaamheden uit te besteden aan derden.
2.6 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt gedurende de
geldigheidstermijn van de offerte.

Artikel 3 - Betaling
3.1 Opdrachtnemer wordt betaald door haar leveranciers, tenzij anders is overeengekomen tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
3.2 Bij grotere adviesprojecten zal Opdrachtnemer, na overleg met Opdrachtgever, een uurtarief van € 70,00
excl. btw hanteren. Na afloop van het project zal Opdrachtnemer de urenregistratie overleggen aan
Opdrachtgever en deze uren factureren met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van deze
termijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever eenmaal aanmanen. Alle kosten van
invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, echter met inachtneming van wetgeving.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en
voor zover Opdrachtnemer overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden
gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie door
de Koper.
4.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de
geleden schade door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden is toegebracht.
Behoudens opzet van Opdrachtnemer zelf is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolg- of indirecte
schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van

Duurzaam vertrouwen - U krijgt wat u verwacht

schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde (indien de schade niet
meer is dan de waarde van de factuur) van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is
veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Opdrachtnemer, het bedrag dat
daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie, die door Opdrachtgever wordt verstrekt, tenzij
het informatie betreft die al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.

Artikel 6 - Overmacht
6.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en
die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de
nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij
toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de levering van het Product.
Indien Opdrachtnemer op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Koper hierover informeren.
6.2 Opdrachtnemer heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer
duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4. 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 al geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.

Artikel 7 - Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De rechtsrelatie tussen Opdrachtnemer en de Koper wordt door het Nederlands recht beheerst.
7.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende
Overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de
wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 8 - Slotbepalingen

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen
hebben voor bestaande Overeenkomsten.
8.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2020.
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