Algemene Voorwaarden Giegaz Energie Services VOF
Giegaz Energie Services VOF is statutair gevestigd in Middelbeers (NB). Ingeschreven bij de
kamer van koophandel Eindhoven onder nummer 61571121; Bankrekeningnr
NL25INGB0006678505 bij ING bank te Best; Adres: Tinnegieter 6, 5091 GN Middelbeers,
Nederland; telefoonnummer 0654655857; btw-nr 854396202B01; algemene voorwaarden
gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder inschrijvingsnummer 61571121.
1. ALGEMEEN

tot energiekosten van de klant over.
Desalniettemin trachten wij de klant zo goed
mogelijk te adviseren op dit adviesterrein en te
helpen waar mogelijk.
2.6 De afgesproken datum voor wat betreft de
afronding van een onderzoek geldt bij benadering
en is niet bindend. Voor overschrijding van de
onderzoekstermijn zijn wij niet aansprakelijk.

Deze algemene voorwaarden, gelden vanaf 1 oktober
2014 en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en
door ons geaccepteerde opdrachten en daarmede alle aan
Giegaz Energie Services VOF deelnemende bedrijven en
instellingen en hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
Algemene voorwaarden, inkoop- of andere voorwaarden
van de wederpartij binden ons niet en worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene
voorwaarden gelden slechts, indien wij die afwijkingen
schriftelijk hebben bevestigd.
Een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever wordt
geacht te zijn tot stand gekomen indien de opdrachtgever
al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons, hetzij
schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan ons
verstrekt welke opdracht wij schriftelijk of mondeling
accepteren.

3 HONORERING
3.1 Voor de meeste werkzaamheden berekenen wij
vaste standaardbedragen, zoals vermeld in tarievenblad.
In sommige gevallen en echt als uitzondering maken wij
no-cure no-pay afspraken.
3.2 Indien als honorarium niets is overeengekomen,
wordt ons honorarium berekend op basis van onze
gebruikelijke standaardtarieven en/of de werkelijk
gemaakte uren.

2. PRODUCTEN EN DIENSTEN
4 BETALING
2.1 Onze producten en diensten aanbiedingen zijn
vrijblijvend. Onze diensten beperken zich tot het
adviseren over beslissingen met betrekking tot
energiekosten (inclusief energiebesparingen en
innovatieve energievoorzieningen), en waar mogelijk het
helpen oplossen van problemen. Door bundeling van
kennis en op termijn volume in combinatie met
marktanalyse en aanbestedingen op goede
marktprijsmomenten, beoogt Giegaz Energie Services
VOF de best mogelijke condities en tarieven te bedingen
voor de levering van gas en/of elektriciteit voor
opdrachtgever.
2.2 Omwille een zo goed mogelijk advies te kunnen
geven, voeren wij diverse werkzaamheden uit,
bijvoorbeeld offertes aanvragen, diverse
berekeningen uitvoeren zoals prijsvergelijkingen
en het controleren van energienota’s. Maar ook als
projectleider contact leggen met marktpartijen voor
energieprojecten.
2.3 Opdrachtgever geeft middels ondertekening van het
deelnameformulier/machtiging een volmacht aan Giegaz
Energie Services VOF om namens hem gas- en/of
elektriciteitgegevens op te vragen bij Netbeheerders en
Leveranciers en/of contact te leggen met marktpartijen bij
energieprojecten en te onderhandelen met hen, alsmede
om de leveringstarieven – na keuze en altijd vooraf in
overleg met opdrachtgever - voor opdrachtgever bindend
vast te leggen bij leverancier.
2.4 De klant neemt zelf de beslissingen, al dan niet op
basis van ons uitgebrachte advies. De klant dient
met betrekking tot elk contract, welke zij met een
derde partij (bijvoorbeeld een energiebedrijf)
afsluit: 1. zelf de intentie te hebben om dit contract
af te sluiten; 2. zelf de inhoud van dit contract te
kennen; en 3. zelf het contract te ondertekenen.
Dit geldt ook voor contracten die zij afsluit naar
aanleiding van of op basis van ons uitgebrachte
advies.
2.4 Wij maken klanten attent op eventuele dingen die
ons opvallen in een af te sluiten contract met
betrekking tot ons adviesterrein (energiekosten),
maar adviseren de klant niet over juridische zaken
met betrekking tot dit contract.
2.5 Hoewel wij voor een zo compleet mogelijk advies
proberen te zorgen, nemen wij niet de
administratie en het management met betrekking

4.1 Betaling van honoraria dient plaats te vinden
binnen 15 dagen na factuurdatum, door
overschrijving van het verschuldigde bedrag naar
de bankrekening zoals vermeld op de factuur ten
name van Giegaz Energie Services VOF.
4.2 Bij nieuw te sluiten leveringscontracten kunnen de
bedragen van het tarievenblad aangepast worden, echter
alleen na goedkeuring management en in kennisstelling
van opdrachtgever.
5 WIJZIGING TEAM
5.1 Wij behouden ons het recht voor om de
samenstelling van het consultantteam te wijzigen,
met handhaving van de continuïteit van de
werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van
het team.
5.2 Geen medewerker van ons is gemachtigd verder
enig advies te geven of enige hulp te verlenen
anders dan bedoeld in artikel 2. Wij zullen ter zake
van enig zodanig advies of enige zodanige hulp
waartoe geen machtiging is verleend, nimmer
aansprakelijk zijn, onverminderd het overigens in
de overeenkomst bepaalde.
6 (VOORTIJDIGE) BEEINDIGING
6.1 De volmacht is geldig tot wederopzegging.
Opdrachtgever kan de afgegeven volmacht met
inachtneming van 21 dagen opzegtermijn middels een
aangetekend schrijven aan Giegaz Energie Services VOF
verstuurd, intrekken.
6.2 Vanaf het moment dat de volmacht komt te vervallen is
Giegaz Energie Services VOF niet langer gerechtigd om
namens opdrachtgever energiezaken te regelen en/of
contracten te sluiten. Contractuele verplichtingen die
Giegaz Energie Services VOF namens opdrachtgever
voorafgaand aan de beëindiging is aangegaan, blijven
echter onverminderd van kracht.
6.3 In geval van voortijdige opdracht beëindiging van
energieprojecten gebeurt facturering op basis van de
stand van de door ons verrichte werkzaamheden
op het moment van beëindiging.
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6.4 In afwijking van het hiervoor in artikel 6.1 en 6.3
bepaalde, behouden wij ons het recht voor de
overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst middels aangetekend
schrijven aan de andere partij geheel of
gedeeltelijk te beëindigen indien sprake is van
zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd
kan worden dat opdrachtgever niet in staat is c.q.
zal zijn aan haar verplichtingen uit de
overeenkomst te voldoen. Indien wij op deze grond
de overeenkomst beëindigen, zullen wij niet
wegens deze beëindiging tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.

9.3 In geval van onrechtmatige daad van ons of van
onze werknemers of ondergeschikten waarvoor wij
rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden,
zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van
schade voor zover ontstaan door opzet of grove
schuld. De aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot
maximaal 75% van het betaalde bedrag van het
honorarium dat wij voor onze werkzaamheden bij de
opdracht hebben ontvangen. Eventuele aanspraken van
de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één
jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft
verwerkt.

7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 Opdrachtgever is gehouden volledige
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de
opdracht en ons al datgene dat daartoe benodigd
is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer
in dat desgevraagd inzage wordt verleend in alle
gegevens en documenten die voor een goede
uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
7.2 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht
moeten worden ingeschakeld, is opdrachtgever,
indien wij verlangen dat de opdracht aan de derde
rechtstreeks door opdrachtgever wordt uitbesteed,
gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan
de totstandkoming van de overeenkomst met de
derde.
7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk om op de aan
Giegaz Energie Services VOF op het
deelnameformulier/machtiging opgegeven datum
contractvrij te zijn.

10 OVERMACHT
10.1 Indien wij door overmacht van blijvende
respectievelijk tijdelijke aard worden verhinderd de
opdracht (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd
zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd de ons verder toekomende rechten,
de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst
ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere)
uitvoering van de opdracht op te schorten.
10.2 In geval de opschorting zes maanden heeft
geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.
10.3 Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van
enige omstandigheid redelijkerwijze niet (meer)
van ons kan worden verlangd dat wij onze
verplichtingen (verder) na komen, ook al was die
omstandigheid tijdens het aanvaarden van de
opdracht voorzienbaar.
10.4 Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden de
kosten van de reeds verrichte werkzaamheden
aan ons te voldoen.

8 VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
8.1 Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een
goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden
uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in
de aanbieding omschreven eindresultaat te
bereiken.

11 UITSLUITING VAN ANDERE VOORWAARDEN
11.1 De onderhavige voorwaarden zullen bij voorrang
en uitsluiting van kracht zijn ongeacht andere
eventuele al of niet gedrukt, op enige bevestiging
van overeenkomst of anderszins vastgestelde
voorwaarden, ook indien deze ter kennis van Giegaz
Energie Services VOF zijn gebracht.
11.2 Geen andere overeenkomst, mededelingen,
toezegging, verplichting of afspraak van welke
aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door
Giegaz Energie Services VOF aanvaard, noch enig(e)
door Giegaz Energie Services VOF ten gunste van
opdrachtgever verleend, uitstel of gedane
concessie zal de onderhavige voorwaarden
wijzigen, veranderen, ongeldig maken of op
enigerlei wijze hun kracht doen verliezen of
daarvoor in de plaats treden.

9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Giegaz Energie Services VOF is aansprakelijk voor
tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden,
voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen
door Giegaz Energie Services VOF van de zorgvuldigheid,
deskundigheid en het vakmanschap waarop
opdrachtgever mag vertrouwen. De aansprakelijkheid voor
de directe schade veroorzaakt door de tekortkoming is
beperkt tot dat deel van het bedrag van het honorarium dat
wij voor onze werkzaamheden voor een periode van 12
maanden bij die opdracht hebben ontvangen.
9.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
indirecte of andere schade die een gevolg
is van een onjuist of onrechtmatig gebruik en/of toepassing
van vergaarde - of gekregen informatie of een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze
verplichtingen, inclusief de subjectiever of objectieve
beleving ten aanzien van het gekozen inkoop/marktmoment en de daaruit voortvloeiende tarieven en
contractvoorwaarden.
9.2 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor schade wegens vertraging of iedere andere
niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt
door overmacht.

12 GEHEIMHOUDING
12.1 Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen
welke door de partijen aan elkaar worden
geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn
meegedeeld en zullen niet dan na overleg met
opdrachtgever aan derden worden doorgegeven of
gebruikt op een andere wijze dan in verband met
de gesloten overeenkomst.
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13 EIGENDOMS EN AUTEURSRECHTEN
13.1 De uit onze werkzaamheden voortvloeiende
auteursrechten blijven ons eigendom, behoudens
voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of
nadien anders is overeengekomen. Wij blijven
rechthebbende van alle rechten over informatie,
methodes, formules, technieken, processen,
systemen en programma’s welke door of voor ons
zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of
meegedeeld aan opdrachtgever.
14 ELECTRONISCH DATAVERKEER
14.1 Opdrachtgever en Giegaz Energie Services VOF
kunnen communiceren door middel van
elektronisch dataverkeer. Zij zullen zich beiden
bedienen van gangbare en bij de tijd zijnde
software ter bescherming tegen virussen, in welk
geval zij jegens elkaar niet aansprakelijk zijn als
zich toch schade door virusoverbrenging voordoet.
Elektronisch dataverkeer vindt plaats zonder
codering, hoe ook genaamd. Opdrachtgever is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van het risico
van kennisneming door derden van elektronisch
verzonden berichten. In geval Giegaz Energie Services
VOF dat risico wil vermijden dient de
opdrachtgever schriftelijk de middelen op te geven
waarmee berichtenverkeer dient plaats te vinden.
15 PERSONEELSWERVING
15.1 Opdrachtgever en Giegaz Energie Services VOF
zullen geen personeelsleden van elkaar overnemen
gedurende de uitvoering van de opdracht of
binnen één jaar na afronding van de opdracht. Het
is overigens ook niet hun intentie personen
werkzaam bij de ander te werven.
16 TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op al onze aanbiedingen, opdrachten en
werkzaamheden is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
16.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter. Relatief bevoegd
is de rechtbank in het arrondissement, waarin
Giegaz Energie Services VOF haar standplaats heeft.
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