Algemene inkoopvoorwaarden Eneco
(AIV-12-01)
Definities
AIV:

Deze algemene inkoopvoorwaarden van Eneco, inclusief wijzigingen 		
daarvan.
Diensten:
De verlening van diensten.
Eneco:
De besloten vennootschap Eneco Holding B.V., statutair gevestigd te 		
Rotterdam, h.o.d.n. Eneco, en de tot haar groep behorende ondernemingen als bedoeld in art. 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
Leveringen:
De levering van goederen.
Opdracht:
Een opdracht van Eneco aan een Opdrachtnemer betreffende een
Levering, een Dienst en/of een Werk.
Opdrachtnemer: Enige (rechts)persoon of andere juridische entiteit waaraan Eneco een 		
Opdracht verstrekt.
Overeenkomst: Een document waarin over en weer de rechten en verplichtingen van 		
Eneco en een Opdrachtnemer zijn vastgelegd.
Partijen:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Resultaat:
Het resultaat van de uitvoering van een Opdracht. In geval van Leve-		
ring: de aan Eneco geleverde goederen; in geval van Diensten: de 		
verleende diensten; in geval van Werken: de voltooide aannemings-		
werkzaamheden.
Werken:
De uitvoering van aannemingswerk-zaamheden.
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Toepasselijkheid en geldigheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)
handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of uitvoering
van een Overeenkomst ter zake van het uitvoeren van een Opdracht.
De (algemene) voorwaarden en bepalingen van Opdrachtnemer worden door Eneco
uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Eneco alleen indien en voor zover zij
zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Voor zover enige
bepaling uit de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer toepasselijk is, blijven
deze Voorwaarden, voor zover daarmee niet strijdig, voor het overige van kracht.
Tussen partijen in overleg aangebrachte wijzigingen van, aanvullingen op of afwijkingen van enige bepaling van deze Voorwaarden in het kader van een Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide
partijen zijn ondertekend en hebben voorts slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht
komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze Voorwaarden voor het
overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig
verklaarde dan wel vernietigde bepalingen Eneco in overleg met Opdrachtnemer
nieuwe bepalingen zal vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig
verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.
In alle gevallen waarin deze Voorwaarden de term “schriftelijk” staat vermeld
worden daaronder mede begrepen alle berichten die per e-mail, fax of (andere) elektronische weg, op analoge of digitale wijze, zijn verzonden en Eneco of Opdrachtnemer hebben bereikt.

Totstandkoming van Overeenkomsten

Elk aanbod van Opdrachtnemer is onherroepelijk en niet vrijblijvend en kan door
Eneco binnen uiterlijk dertig dagen worden aanvaard.
Indien een schriftelijke order van Eneco volgt op een aanbod van Opdrachtnemer,
dan komt de Overeenkomst tot stand op het tijdstip van verzending van de order
door Eneco.
Indien een schriftelijke order door Eneco wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaand aanbod van Opdrachtnemer, dan komt de Overeenkomst tot stand indien
hetzij binnen 14 dagen na verzending van de order een getekende kopie-orderbevestiging van Opdrachtnemer door Eneco wordt ontvangen, hetzij de Opdracht
binnen die termijn door Opdrachtnemer overeenkomstig de order wordt uitgevoerd
en door Eneco wordt aanvaard. Wijkt een orderbevestiging van Opdrachtnemer op
enig onderdeel af van de order van Eneco, dan komt er geen overeenkomst tot
stand.
Een mondelinge order van Eneco leidt slechts tot de totstandkoming van een Overeenkomst indien Eneco de order vervolgens binnen 14 dagen schriftelijk aan
Opdrachtnemer bevestigt.
Bij raamcontracten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat
de order van Eneco voor (deel)uitvoering van de Opdracht, binnen het kader van het
raamcontract, door Eneco is verzonden.
Door Eneco vóór of bij de totstandkoming van de Overeenkomst ter beschikking
gestelde of goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies,
(keurings)voorschriften en dergelijke maken deel uit van de Overeenkomst.

Prijzen

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in de
Overeenkomst vermelde prijzen vast. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeengekomen prijzen op enig moment te wijzigen, ook niet indien de kostprijsbepalende factoren, zoals prijzen van grondstoffen, arbeidslonen, valutaverhoudingen
e.d., na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gewijzigd.
Alle prijzen in een Overeenkomst luiden in Euro en zijn gebaseerd op de uitvoeringscondities zoals vermeld in deze Voorwaarden, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, doch inclusief de kosten van vervoer en/
of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen
rechten of belastingen dan wel andere heffingen alsmede alle overige extra kosten
verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, welke belastingen,
heffingen en kosten ten laste komen van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen. De hiervoor bedoelde kosten, heffingen en
belastingen zullen, indien door Eneco gemaakt, door Eneco aan Opdrachtnemer
afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Uitvoering en (op)levering

De in de Overeenkomst vermelde uitvoeringstermijn of uitvoeringsdatum van de
Opdracht is voor Opdrachtnemer een fatale termijn, respectievelijk datum en geldt
vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. Het enkel overschrijden door Opdrachtnemer van die termijn/datum brengt Opdrachtnemer in verzuim.
Indien een termijn of datum van uitvoering van de Opdracht niet uitdrukkelijk is
overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering welke niet meer dan
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zes weken zal bedragen te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de
Overeenkomst.
Eneco behoudt zich het recht voor het tijdstip van uitvoering van de Opdracht
nader vast te stellen door afroep, mits afroep plaatsvindt binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn. Valt de afroep later dan de overeengekomen uitvoeringstermijn, dan geeft zulks Opdrachtnemer echter geen aanspraak op prijswijziging of
ver-goeding van schade of kosten.
Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is
Opdrachtnemer niet gerechtigd de Opdracht in gedeelten uit te voeren.
Zodra Opdrachtnemer weet dan wel redelijkerwijze behoort te weten dat de
Opdracht niet, niet binnen de overeengekomen uitvoeringstermijn of -datum of niet
deugdelijk uitgevoerd zal worden, is Opdrachtnemer verplicht Eneco hiervan onverwijld, onder gespecificeerde opgave van redenen, in kennis te stellen. Onverminderd
de overige aan Eneco toekomende rechten zullen partijen overleggen of, en zo ja,
op welke wijze, de gerezen situatie alsnog ten genoegen van Eneco kan worden
ge-regeld.
Onder uitvoering van de Opdracht wordt mede verstaan levering van alle hulpmiddelen als bedoeld in artikel 6 en alle bijbehorende documentatie, zoals onder meer
tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten. Tevens wordt onder
uitvoering mede deeluitvoering verstaan.

Eigendom(sovergang)

De eigendom van het door de Opdrachtnemer aan Eneco (op)geleverde Resultaat
gaat over op Eneco op het moment dat dit is (op)geleverd en door Eneco is
aanvaard conform het bepaalde in deze Voorwaarden.
Eneco is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van het Resultaat en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een later tijdstip zal
plaatsvinden. De Opdrachtnemer zal alsdan – indien het goederen en of materialen
of onderdelen betreft – deze merken als herkenbaar eigendom van Eneco en Eneco
vrijwaren voor verlies, beschadiging en de uitoefening van rechten door derden.

Hulpmiddelen en toelevering materialen

Aan door Eneco aan Opdrachtnemer verstrekte of op verzoek van Eneco door
Opdrachtnemer aangeschafte of vervaardigde tekeningen, modellen, gereedschappen, ontwerpen, specificaties, instructies, materialen e.d. kan Opdrachtnemer geen
rechten ontlenen. Deze zaken en de eventueel daarop rustende intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van Eneco en mogen niet worden verveelvoudigd, of aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins gebruikt dan
uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken
als herkenbaar eigendom van Eneco, deze in goede staat te houden en voor haar
rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang Opdrachtnemer houder van die
hulpmiddelen is.
De hulpmiddelen zullen op eerste verzoek van Eneco aan Eneco ter beschikking
worden gesteld dan wel tegelijkertijd met de laatste deeluitvoering van de
Opdracht waarop de hulpmiddelen betrekking hebben worden geretourneerd.
Hulpmiddelen die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst
worden gebruikt, worden op eerste afroep aan Eneco ter goedkeuring voorgelegd.
Verandering aan of afwijking van de door Eneco ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eneco.

Wijzigingen

Eneco is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de
Opdracht wordt/worden gewijzigd. Eneco is voorts bevoegd modificaties aan te
brengen in de tekeningen, modellen, ontwerpen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de Opdracht.
Indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of (op)levertijd, zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven,
Eneco hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen acht dagen na de
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van Eneco onredelijk zijn ten
opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft Eneco het recht de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden in strijd met de
eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn. Ontbinding op grond van dit artikel
geeft partijen geen recht op vergoeding van schade en/of kosten.
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen aan te brengen of uit te voeren
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eneco.

Facturering en betaling

De facturen van Opdrachtnemer dienen het toepasselijke inkoopordernummer, het
artikelnummer, de aantallen en de prijzen te vermelden, dienen desgevraagd te
worden vergezeld van ondersteunende bewijsstukken en dienen te voldoen aan de
door de Wet op de Omzetbelasting 1968 gestelde eisen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal Opdrachtnemer zijn facturen digitaal indienen op
een door Eneco te bepalen wijze.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling van de uitgevoerde Opdracht geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van een deugdelijk
gespecificeerde factuur dan wel, indien dit later is, na (op)levering en aanvaarding
van het uitvoeringsresultaat op een door Eneco te bepalen wijze.
Eneco is gerechtigd zijn (betalings)verplichtingen uit enige Overeenkomst op te
schorten zolang de Opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Eneco
heeft voldaan. De opschorting geldt tot het moment waarop de Opdrachtnemer
alsnog zijn verplichtingen jegens Eneco volledig is nagekomen.
Eneco is gerechtigd aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met
eventuele bedongen kortingen en eventuele overige vorderingen die hij op
Opdrachtnemer of aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen heeft, ongeacht
of deze vorderingen opeisbaar zijn en/of op eenvoudige wijze (in rechte) zijn vast te
stellen. Beroep door Opdrachtnemer op artikel 6:127 e.v. BW is uitgesloten.
Alvorens te betalen is Eneco gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat deze
naast of in plaats van eigendomsoverdracht afdoende zekerheid stelt, door middel
van bijvoorbeeld een, voor rekening van Opdrachtnemer, door een voor Eneco
acceptabele bankinstelling af te geven, onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie, om de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer zeker te
stellen.
Eneco zal pas in verzuim zijn met de betaling van enig aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag na verloop van een termijn van 14 dagen nadat Opdrachtnemer Eneco
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ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
Indien Eneco in verzuim is, zal Eneco slechts een vertragingsrente verschuldigd zijn
gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW en is Eneco, met inachtneming
van het in artikel 16 bepaalde, niet aansprakelijk voor andere kosten dan de werkelijk gemaakte kosten van (buitengerechtelijke) rechtsbijstand tot een maximumbedrag gelijk aan maximaal twee punten maal het voor de vordering geldende tarief
volgens het bij deponering van deze Voorwaarden geldende liquidatietarief van
kantongerechten en rechtbanken in Nederland.
Betalingen van Eneco strekken in de eerste plaats in mindering van de verschuldigde hoofdsom, vervolgens op verschenen verschuldigde rente en tenslotte in
mindering van de eventuele verschuldigde kosten.
Betaling door Eneco ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie, verplichting
of aansprakelijkheid uit hoofde van enige Overeenkomst.

Garantie

Opdrachtnemer garandeert jegens Eneco dat alle uit hoofde van een Overeenkomst (op)geleverde Resultaten:
(a) beantwoorden aan de Overeenkomst voor wat betreft onder meer hoeveel		
heid, afmeting, gewicht, omschrijving en kwaliteit;
(b) in alle opzichten voldoen aan de beschrijvingen en (technische) specificaties als
vermeld in de Overeenkomst of door Eneco opgegeven;
(c) in alle opzichten voldoen aan alle eisen die nationale, internationale of
		
supranationale wet- of regelgeving (EU regelgeving mede daaronder begrepen)
daaraan stellen;
(d) in alle opzichten voldoen aan alle binnen de branche gehanteerde veiligheids- en
kwaliteitsnormen;
(e) geen fabricage-, materiaal- of ontwerpfouten of andere gebreken bevatten 		
mede als bedoeld in artikel 6:186 BW;
(f ) geschikt zijn voor het door Eneco beoogde gebruik;
(g) en het gebruik daarvan, waaronder eventuele doorverkoop, geen inbreuk maken
op rechten van derden, waaronder mede intellectuele eigendomsrechten zijn 		
begrepen.
9.2 De garantie als genoemd in artikel 9.1 wordt door Opdrachtnemer gegeven in
aanvulling op eventuele andere door Opdrachtnemer verstrekte of uit de wet voortvloeiende garanties of verplichtingen en wordt mede gegeven ten behoeve van
afnemers van Eneco en overige gebruikers van de Resultaten.
9.3 De termijn voor de uit dit artikel voortvloeiende garantieverplichtingen bedraagt
tenminste één jaar na oplevering. Het verstrijken van die termijn laat de rechten die
Eneco aan de Overeenkomst of de wet kan ontlenen onverlet.
9.4 Indien de Resultaten gedurende de in artikel 9.3 genoemde termijn niet blijken te
voldoen aan de in artikel 9.1 verstrekte garantie, is Opdrachtnemer verplicht, ongeacht wanneer Eneco dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken,
de Resultaten, naar keuze van Eneco, zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen
een redelijke termijn, voor eigen rekening en risico te vervangen door Resultaten die
wel aan de Overeenkomst beantwoorden of, indien mogelijk, te herstellen, onverminderd overige rechten van Eneco zoals het recht de Overeenkomst te ontbinden
en/of aanvullende, volledige dan wel vervangende schadevergoeding te vorderen.
In spoedeisende gevallen en indien redelijkerwijze moet worden aangenomen dat
Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor vervanging of herstel kan
of zal zorgdragen, is Eneco gerechtigd zelf, voor rekening en risico van Opdrachtnemer, voor vervanging of herstel zorg te dragen of dit door derden te laten uitvoeren zonder dat dit Opdrachtnemer ontslaat van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
9.5 In aanvulling op het bepaalde in artikel 9.4 geldt dat, indien blijkt dat het gebruik
door Eneco als in het eerste lid bedoeld inbreuk maakt of dreigt te maken op een
(intellectueel eigendoms-)recht van derden, Opdrachtnemer verplicht is:
(a) de Resultaten door gelijkwaardige Resultaten te vervangen die geen inbreuk 		
maken op het recht van derden; of er voor zorg te dragen dat Eneco een 		
onvoorwaardelijk gebruiksrecht voor ten minste 10 jaar verkrijgt, waarbij Eneco
tevens het recht heeft het gebruiksrecht voor rekening van Opdrachtnemer 		
met de desbetreffende derde overeen te komen; of
(b) de Resultaten in overleg met Eneco te wijzigen;
		
een en ander in overleg met Eneco en met dien verstande dat er voor Eneco 		
buiten de overeengekomen koopprijs geen extra kosten ontstaan en de 		
gebruiksmogelijkheden van de Resultaten niet beperkter zijn dan die van de 		
oorspronkelijk te leveren Resultaten.
9.6 De in artikel 9.1 bedoelde garantie geldt evenzeer voor ingevolge artikel 9.4 vervangen of herstelde Resultaten.
9.7 Eneco zal zich ook op de garantie van artikel 9.1 kunnen beroepen na aanvaarding
van de Resultaten als bedoeld in artikel 12.1. ongeacht of (i) Eneco bij (op)levering
enige verklaring heeft afgelegd die inhoudt dat de Resultaten in goede staat
zouden zijn ontvangen of anderszins conform de Overeenkomst zijn, (ii) Eneco
enige handeling heeft verricht of nagelaten als bedoeld in artikel 11 en/of (iii) de
Resultaten in overeenstemming zouden zijn met een door Opdrachtnemer
verstrekt monster.

10 Veiligheid en duurzaamheid

10.1 Opdrachtnemer dient zich, tenzij anders overeengekomen, voordat met de uitvoering van de Opdracht een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de
omstandigheden op het terrein of in het gebouw waar de Opdracht moet worden
uitgevoerd.
10.2 Onverminderd het overigens bepaalde in deze Voorwaarden, dient Opdrachtnemer
er zo nodig zorg voor te dragen dat door en ten aanzien van zijn personeel, personeel van door hem ingeschakelde derden in ieder geval in acht worden genomen:
• door Eneco gegeven voorschriften en aanwijzingen;
• toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
• toepasselijke wet- en regelgeving op gebied van milieu;
• nadere eisen en aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde instanties, 		
zoals de inspectie SZW e.d.;
• geldende (brand)veiligheids- en beveiligingsvoor-schriften.
10.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel en het
personeel van door hem ingeschakelde derden en zal daartoe de nodige maatregelen nemen. Opdrachtnemer zal er onder meer voor zorgdragen dat dit personeel
zo nodig is voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stof-, las- en
veiligheidsbrillen, vanggordels, veiligheidsschoenen, -helmen en –vesten, gehoorbeschermers e.d.
10.4 Opdrachtnemer verplicht in te spannen om voortdurend verbetering te realiseren
op een door Eneco te bepalen wijze op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

11 Inspectie, controle, keuring en beproeving

11.1 Eneco en/of door Eneco daartoe aangewezen personen of instanties is/zijn te allen
tijde, zowel vóór, tijdens als na (op)levering gerechtigd de Resultaten te (her)inspecteren, te controleren, te keuren en/of te beproeven.
11.2 Opdrachtnemer zal daartoe toegang verlenen tot de plaats waar de Resultaten zich
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bevinden en zal medewerking verlenen aan de gewenste (her)inspectie, -controle,
-keuring en/of -beproeving en de nodige documentatie en inlichtingen verstrekken.
Opdrachtnemer stelt Eneco zo nodig tijdig tevoren op de hoogte van het tijdstip en
de plaats waarop (her)inspectie, -controle, -keuring en/of -beproeving kan plaatsvinden.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij de (her)inspectie, -controle, -keuring en/of -beproeving aanwezig te zijn.
De kosten verband houdende met de uitvoering van dit artikel komen voor rekening
van Opdrachtnemer. Ditzelfde geldt voor eventuele herinspectie, -controle, -keuring
en/of -beproeving.
Indien bij (her)inspectie, -controle, -keuring en/of -beproeving vóór, tijdens of na (op)
levering de Resultaten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Eneco
Opdrachtnemer hiervan binnen bekwame tijd schriftelijk in kennis stellen.
In geval van afkeuring van Resultaten tijdens of na (op)levering worden de eigendom en het risico van de Resultaten geacht bij Opdrachtnemer te zijn gebleven en
derhalve nimmer op Eneco te zijn overgegaan.
Indien (her)inspectie, -controle, -keuring en/of -beproeving in overleg door een onafhankelijke instantie plaatsvindt, is de uitslag bindend voor partijen.
(Her)inspectie, -controle, -keuring en/of -beproeving als bedoeld in dit artikel dan
wel het achterwege blijven daarvan zal niet kunnen worden aangemerkt als bewijs
van (op)levering, afname, aanvaarding of risicoovergang en laat alle rechten en
aanspraken van Eneco onverlet.

12 Aanvaarding

12.1 Wanneer de (op)geleverde Resultaten bij eerste globale waarneming beantwoorden
aan de Overeenkomst en door Eneco in ontvangst worden genomen, worden deze
geacht door Eneco te zijn aanvaard. Aanvaarding ontheft Opdrachtnemer niet van
enige aansprakelijkheid of verplichting.
12.2 Indien de Resultaten bij eerste globale beschouwing na (op)levering niet aan de
Overeenkomst blijken te beantwoorden, is Eneco gerechtigd de Resultaten voor
rekening en risico van Opdrachtnemer hetzij onder zich te houden totdat Opdrachtnemer aan zijn garantie-verplichtingen heeft voldaan, hetzij deze te retourneren.

13 Geheimhouding

13.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie, tekeningen, schema’s en overige bedrijfsgegevens, die zij in het kader van
een Overeenkomst van Eneco of uit andere bron verkrijgen en deze informatie niet
aan derden mede te delen, ter beschikking te stellen, ter inzage te geven of anderszins toegankelijk te maken anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst en na schriftelijke toestemming van Eneco.
13.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voor-afgaande schriftelijke
toestemming van Eneco enige vorm van publiciteit te geven aan de totstandkoming
of uitvoering van een Overeenkomst of direct of indirect contact te onderhouden
met opdrachtgevers van Eneco.
13.3 Bij schending door Opdrachtnemer van één of meer van de uit de artikelen 13.1 en
13.2 voortvloeiende verplichtingen verbeurt Opdrachtnemer ten gunste van Eneco,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een onmiddellijk
opeisbare boete van Euro 100.000,-- per schending en een boete van Euro 1.000,-voor elke dag dat zulk een overtreding voortduurt.

14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Opdrachtnemer verleent op voorhand aan Eneco een uit-gebreid gebruiksrecht voor
alle intellectuele- of industriele eigendomsrechten, in welke vorm ook, voortvloeien-de uit uitvindingen of die anderszins ontstaan door of het gevolg zijn van
de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer Indien Opdrachtnemer
niet zelf eigenaar is van de intellectuele of industriële eigendomsrechten draagt
Opdrachtnemer er zorg voor dat aan Eneco een uitgebreid gebruiksrecht wordt
verleend.
14.2 Opdrachtnemer garandeert dat de (onderdelen van) de Resultaten geen inbreuk
maken op enig recht van intellectuele of industriële eigendom van derden, dan wel
onderworpen zijn aan een geschil omtrent rechten van derden, in enig land,
alsmede dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden,
in enig land. Zij vrijwaart Eneco voor aanspraken van derden terzake. Indien het
gebruik van het Resultaat wordt verboden, zal Opdrachtnemer na overleg met
Eneco:
• voor het Resultaat een gebruiksrecht verwerven;
• het Resultaat wijzigen zodanig dat dit geen inbreuk meer maakt op de rechten
van derden, mits aan de functionaliteit van het Resultaat geen afbreuk wordt 		
gedaan;
• het Resultaat vervangen door een gelijkwaardig Resultaat, dat geen 		
inbreuk maakt op rechten van derden; dan wel
		
het Resultaat terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs.
14.3 Opdrachtnemer zal in eerste instantie de hoogst gerangschikte optie trachten te
realiseren. Eerst indien Opdrachtnemer aan Eneco heeft aangetoond dat realisatie
daarvan redelijkerwijze niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn de daar
onder gerangschikte optie uit te voeren. Alle schade geleden door Eneco zal door
Opdrachtnemer worden vergoed.
14.4 Indien Opdrachtnemer Resultaten heeft opgeleverd naar ontwerpen, tekeningen of
andere aanwijzingen door of namens Eneco verstrekt, garandeert Eneco dat die
ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen geen inbreuk maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.
14.5 Behoudens indien het gestelde in het vorige lid van toepassing is, neemt Opdrachtnemer de verdediging op zich in iedere procedure die tegen Eneco mocht worden
ingesteld wegens gestelde inbreuk van het Resultaat op rechten van (een) derde(n).
Eneco dient Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke actie in
kennis te stellen en aan Opdrachtnemer de noodzakelijke volmachten en hulp te
verstrekken. Opdrachtnemer vrijwaart Eneco tegen alle schade en kosten waartoe
Eneco in zodanige procedure uiteindelijk mocht worden veroordeeld en zal de
kosten van de procedure voldoen.

15 Overdracht van rechten en/of verplichtingen

15.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eneco. Eneco is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te
verbinden.
15.2 Eneco is te allen tijde gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen en Opdrachtnemer verbindt zich reeds thans
bij voorbaat daaraan zijn medewerking te verlenen of daarvoor toestemming te
verlenen.

16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade – behoudens indirecte schade,
welke wordt gedefinieerd als gederfde winst en omzet en schade aan goede naam
– uit welke hoofde of van welke aard ook, die Eneco of een derde lijdt als gevolg
van de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtnemer, ongeacht of die

schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer, diens personeel of een andere (rechts)
persoon waarvoor Opdrachtnemer rechtens verantwoordelijk is. In dit lid zijn onder
derden mede begrepen personeel van Eneco en zij die in opdracht van Eneco werkzaam zijn.
16.2 Opdrachtnemer zal Eneco schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle aanspraken
van derden ter zake van schade als gevolg van de uitvoering van een Overeenkomst
door Opdrachtnemer, waaronder -zonder daartoe beperkt te zijn- aanspraken tot
schadevergoeding op grond van productaansprakelijkheid ingevolge artikel 6:185
BW, dan wel inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
16.3 Eneco is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtnemer, diens personeel of
door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, behoudens
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Eneco.
16.4 Partijen kunnen overeenkomen de aansprakelijkheden bedoeld in de artikelen 16.1
en 16.2 in een Overeenkomst maximeren tot een bedrag ter grootte van ten minste
twee maal de opdrachtwaarde echter met een minimum van ten minste vijf miljoen
euro, per gebeurtenis en/of per jaar. Een dergelijke maximering is niet van toepassing indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld en/of indien er sprake
is van letselschade.

17 Verzekering

17.1 Eneco is gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat deze een adequate verzekering afsluit ter dekking van de eventuele uit een Overeenkomst voortvloeiende
aansprakelijkheden.
17.2 Op verzoek van Eneco dient Opdrachtnemer de polissen te verstrekken die
Opdrachtnemer conform het in artikel 17.1 bepaalde heeft afgesloten.
17.3 Een eventuele uitkering aan Eneco op grond van een door Opdrachtnemer gesloten
verzekeringsovereenkomst laat de vorderingen tot schadevergoeding van Eneco op
Opdrachtnemer, voor zover deze de uitkering overtreffen, onverlet.

18 Tekortkoming

18.1 Eneco is gerechtigd een Overeenkomst binnen een redelijke termijn (tussentijds) te
beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien
Opdrachtnemer voorafgaande aan de beëindiging door Eneco in het kader van een
Overeenkomst, niet zijnde een duurovereenkomst, reeds kosten heeft gemaakt, zal
Eneco deze vergoeden voor zover deze redelijk zijn en Opdrachtnemer, ten genoegen van Eneco, met schriftelijke bewijsstukken de aard en omvang van de kosten
alsmede de daarmee corresponderende uitgaven van Opdrachtnemer kan aantonen.
18.2 Indien Opdrachtnemer niet, niet deugdelijk of niet binnen een gestelde termijn presteert of anderszins tekortschiet in enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeit, is Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen, zonder ingebrekestelling in verzuim en is Eneco zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bevoegd:
(a) nakoming van de Overeenkomst(en) te vorderen;
(b) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende 		
Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten;
(c) uitsluitend in geval van niet-, niet tijdige of onvolledige (op)levering- een dadelijk
opeisbare boete van Opdrachtnemer te vorderen van 0,5% van de koopprijs van
alle krachtens de Overeenkomst te leveren Resultaten voor elke dag dat de 		
Resultaten niet tijdig of volledig zijn (op)geleverd, met een maximum van 5% 		
van de totale koopprijs, onverminderd het recht nakoming of volledige schade-		
vergoeding te vorderen;
(d) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren zonder
dat dit Opdrachtnemer ontslaat van zijn (overige) verplichtingen uit de Overeenkomst; en/of
(e) de Overeenkomst(en), te harer keuze, op te zeggen of te ontbinden;
		
één en ander onverminderd overige rechten van Eneco voortvloeiende uit deze
of enige nadere Overeenkomst met de Opdrachtnemer of uit de wet, waaronder
het recht aanvullende, volledige of vervangende schadevergoeding te vorderen,
en zonder dat Eneco tot enige schadevergoeding is gehouden.
18.3 Eneco is voorts gerechtigd, onverminderd het bepaalde in artikel 18.2, alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, te harer keuze, op te zeggen of te ontbinden, indien:
(a) Opdrachtnemer surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
(b) Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
(c) op de roerende of onroerende zaken van Opdrachtnemer voor een belangrijk 		
deel executoriaal beslag wordt gelegd dan wel deze zaken worden uitgewon-		
nen;
(d) Opdrachtnemer zijn onderneming staakt;
(e) Opdrachtnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n)
		
overdraagt dan wel op andere wijze de eigendom of de zeggenschap over die
onderneming geheel of gedeeltelijk bij een derde komt te berusten.
18.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) artikel 18.2 of (ii) artikel
18.3 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Eneco op Opdrachtnemer en (ii) al
dergelijke vorderingen uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

19 Overmacht

19.1 In geval van overmacht kunnen Partijen de nakoming van hun verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst opschorten voor de duur van maximaal 6 weken,
onder de voorwaarde dat de ene Partij de andere hiervan binnen één (1) week nadat
de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, in kennis stelt
onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Indien een Partij na afloop van
deze 6 weken in verband met overmacht niet in staat is om zijn verplichtingen na te
komen, is de andere Partij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen,
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
19.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid
van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van een Partij c.q personeel,
staking, werkliedenuitsluiting, grondstoffentekort, transportproblemen, enig
tekortschieten van een Partij, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde
van een Partij of een dreigende vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst
als bedoeld in artikel 4.5. De omstandigheden als hier bedoeld zijn voor rekening en
risico van de Partij die met de overmacht wordt geconfronteerd.
19.3 Partijen verplichten zich om – voor zover dit redelijker-wijs van hun verlangd kan
worden – iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen dan wel te
doen opheffen.
19.4 Indien een Partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, is de andere Partij gerechtigd
de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

20 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

20.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle met Eneco tot stand gekomen Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
20.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert te allen tijde boven de al
dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

20.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van enige Overeenkomst tussen Eneco
en Opdrachtnemer of deze Voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel
van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat Eneco het recht
heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtnemer aanhangig te
maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale
rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen of het geschil
te onderwerpen aan arbitrage conform het arbitragereglement van het Nederlands
Arbitrage Instituut. Het arbitragecollege zal bestaan uit één of drie arbiters die
zullen oordelen volgens de regelen des rechts. De plaats van arbitrage zal Rotterdam zijn.
20.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

