
Algemene voorwaarden Energiek Velsen 
 
Algemeen 
 

a) De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en 
de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Energiek Velsen gesloten overeenkomsten. 

 
b) Energiek Velsen bemiddelt in diverse gevallen tussen partijen, met het doel duurzame 

projecten te initiëren en bij te dragen aan verduurzaming in algemene zin. Bij bemiddeling ligt 
de uiteindelijke overeenkomst tussen de partijen die Energiek Velsen eventueel bij elkaar heeft 
gebracht of als mogelijke leverancier heeft aangebracht. De wettelijke overeenkomsten zijn 
tussen die partijen, Energiek Velsen draagt hierin geen aansprakelijkheid.  
 

c) Energiek Velsen geeft onder meer tips voor het verduurzamen van woningen / panden aan 
opdrachtgevers (zijnde particuluren en bedrijven). De tips zijn niet bindend. Voor de uitvoering 
van de aangegeven tips is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk, Energiek Velsen kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering of het interpreteren van de gegeven tips 
door anderen. 
 

d) Ook bij andere en toekomstige diensten van Energiek Velsen die zich verhouden tot tips en 
advies is Energiek Velsen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering of gevolgen. 
 

e) Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van  
toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met  
uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen  
van toepassing zullen zijn. 

 
Betaling en tekortkoming in de nakoming 
 

f) Indien betalingen van toepassing zijn dienen deze te geschieden binnen 14 kalenderdagen na 
factuurdatum, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat 
enige nadere ingebrekestelling is vereist. 

 
g) De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek of verrekening 

en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de 
opdrachtgever en onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de 
opdrachtgever terzake. 

 
h) Indien betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft of indien deze niet tijdig plaatsvindt, dan is de 

wederpartij, zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf het intreden van het verzuim terzake 
van rente 1% per maand verschuldigd over het niet of te laat betaalde bedrag tot aan de dag 
der algehele voldoening, waarbij een reeds ingetreden maand als volle maand wordt gerekend. 
Tevens is de wederpartij voor iedere factuur die niet tijdig voldaan wordt € 50,- aan 
administratiekosten verschuldigd. 

 
i) Bij iedere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis van de wederpartij, is de wederpartij 

gehouden alle kosten, inclusief gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten van (rechts)bijstand 
aan Energiek Velsen te voldoen, waarbij terzake van buitengerechtelijk incassokosten 15% 
over het totaal verschuldigde bedrag in rekening zal worden gebracht, alsmede de kosten van 
dagvaardingen, griffierechten etc., ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten 
overschrijden, met een minimum van € 400,-. 

 
Offerte en overeenkomsten 
 
j) Tenzij Energiek Velsen uitdrukkelijk en schriftelijk, met vermelding van een termijn van 

aanvaarding, een bindende offerte heeft gedaan, zijn al haar aanbiedingen steeds vrijblijvend.. 
Energiek Velsen behoudt zich het recht voor na de offertedatum verhoogde kosten van 
producten van derden aan de wederpartij door te berekenen. 

 
Reclamaties 
 

k) De wederpartij dient terzake van gebreken aan het geleverde, binnen acht (8) dagen na 
levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de wederpartij 
jegens Energiek Velsen vervalt. 

 
 
 



Aansprakelijkheid 
 

l) Energiek Velsen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook welke onverhoopt 
is of mocht ontstaan ten gevolge van het gebruik van zaken en/of diensten geleverd door 
Energiek Velsen. De wederpartij vrijwaart Energiek Velsen voor aanspraken van derden, 
krachtens welke titel dan ook, wegens schade ontstaan in het geval hiervoor genoemd. 

 
Overmacht 
 

m) Indien nakoming voor Energiek Velsen van haar verbintenissen wordt verhinderd, beperkt, 
vertraagd of verstoord door overmacht, waaronder mede verstaan tekortkomingen in de 
nakoming van toeleveranciers, overheidsmaatregelen en stoornissen in elektravoorziening en 
telecommunicatieverbindingen, of enige andere omstandigheid van welke aard ook buiten de 
macht van Energiek Velsen gelegen, dan is Energiek Velsen gerechtigd de overeenkomst 
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten zonder 
dat daaruit enige aansprakelijkheid van Energiek Velsen voor schade kan voortvloeien. Voor 
het gedeelte dat Energiek Velsen reeds is nagekomen, is de wederpartij betaling van een 
redelijk gedeelte van de overeengekomen (totale) prijs verschuldigd. 

 
Bevoegde rechter en toepasselijk recht 
 

n) Deze voorwaarden en de offertes, overeenkomsten en facturen waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen die tussen 
Energiek Velsen en de wederpartij ontstaan, zullen naar Nederlands recht en in eerste 
instantie met uitsluiting van iedere andere rechter door de rechter te Haarlem worden berecht, 
behoudens het recht van Energiek Velsen de wederpartij elders te dagvaarden. 

 
 
Velsen, december 2022 
 
 


