Algemene voorwaarden Klaver Energie
Artikel 1 Definities
1. Opdrachtgever: degene voor wie Adviseur een opdracht uitvoert.
2. Overeenkomst: een opdracht van een Opdrachtgever.
Artikel 2 Algemeen
1. De werkzaamheden van Adviseur behelzen het adviseren van Opdrachtgevers op het gebied van Energie inkoopbeleid en
het leveren van energiebesparende maatregelen. Het betreft een inspanningsverplichting die er toe strekt een besparing te
genereren op de aankoopkosten.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Klaver Energie, hierna te
noemen: “Adviseur”, en een Opdrachtgever waarop Adviseur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Adviseur, voor de uitvoering
waarvan door Adviseur derden dienen te worden betrokken.
4. Op alle bedrijfsactiviteiten van Adviseur zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
5. De toepasselijkheid van eventuele algemene inkoop• of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigbaar mochten zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Adviseur en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Adviseur zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Adviseur niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.
Artikel 4 Contractduur, uitvoering, risico omgang, informatieverstrekking
1. Overeenkomsten tussen Adviseur en een Opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van
de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen
of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Adviseur
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Adviseur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Adviseur 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.
4. Adviseur heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Levering geschiedt af bedrijf van Adviseur. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze
hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Adviseur gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Adviseur 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 Adviseur worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet of niet tijdig aan Adviseur zijn verstrekt, heeft Adviseur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten, zoals maar niet uitsluitend, extra werkzaamheden, volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Adviseur ter beschikking heeft
gesteld.
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8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Adviseur een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit
in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Adviseur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de
Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adviseur op de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
3. Indien Adviseur tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Adviseur vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren,
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
Adviseur op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de Opdrachtgever een Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden
verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
Artikel 6 Overmacht
1. Adviseur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Adviseur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 7 Betalingen
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Adviseur aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd,
2. Adviseur is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren. Bij het tot stand komen van een Overeenkomst is Adviseur gerechtigd om een voorschot in
rekening te brengen.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege
in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
4. Adviseur heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting hiervan niet op.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door Adviseur in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Adviseur totdat de Opdrachtgever
alle verplichtingen uit de met Adviseur gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Adviseur veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud
geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Adviseur daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud
geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Adviseur ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Adviseur gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens
Adviseur bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken te) zijn.
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Artikel 9 Garanties / aansprakelijkheid
1. Adviseur levert een inspanningsverplichting op basis van een beheer contract, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Adviseur is geen partij bij overeenkomsten welke tot stand komen na aanleiding van het door Adviseur opgestelde advies
en kan derhalve ook geen garanties geven voor het de eventueel te leveren goederen en/of diensten door of van derden.
2. Indien Adviseur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Adviseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Adviseur is uitgegaan van door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Adviseur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Adviseur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien Adviseur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Adviseur beperkt tot
maximaal het bedrag gelijk aan de door Adviseur ontvangen provisie, althans de provisie tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Adviseur is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
Artikel 10 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Adviseur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Adviseur toerekenbaar is. Indien Adviseur uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Adviseur zowel buiten als in rechte
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Adviseur, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Adviseur en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten van Adviseur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechtbank Roermond is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
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.
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