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Algemene voorwaarden voor levering SuWoTec SES

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van de besloten vennootschap SuWoTec, statutair gevestigd te Stadskanaal.
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
rechtsbetrekkingen, waarbij SuWoTec diensten en producten van welke aard ook aan
Opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleenrechtsgeldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Onder SuWoTec wordt verstaan SuWoTec B.V. en SuWoTec SES B.V. (io), KvK nummer
65877632, statutair gevestigd te Stadskanaal
1.3 Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de Opdracht verstrekt aan SuWoTec. 1.4
Onder Opdracht wordt verstaan: de afzonderlijke overeenkomst tot het verrichten van
dienstverlening of levering van een product ten behoeve van Opdrachtgever.
1.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
Artikel 2 – Aanbiedingen en opdrachten
2.1 Alle door SuWoTec uitgebrachte offertes en overeengekomen Opdrachten, zijn gebaseerd op
door Opdrachtgever verstrekte informatie.
2.2 De Opdracht tot het verrichten van dienstverlening of levering goederen ten behoeve van de
Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door SuWoTec en Opdrachtgever
ondertekende Opdracht door SuWoTec retour is ontvangen.
2.3 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
baseren.
2.4 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,
vestigingsplaats opdrachtnemer. Tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn exclusief
omzetbelasting en verpakking.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of in de Opdracht nietig
zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden
en/of de Opdracht onverminderd van toepassing. SuWoTec en Opdrachtgever worden geacht ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
nieuwe bepalingen overeen te zijn gekomen, die de oorspronkelijke bepalingen naar strekking en
reikwijdte zoveel mogelijk benaderen. Artikel 3 – Uitvoering, meting & installatie
3.1 SuWoTec zal zich naar beste kunnen inspannen de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever
met zorg uit te voeren in overeenstemming met de met Opdrachtgever in de Opdracht schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures.

3.2 Opdrachtgever is gehouden SuWoTec tijdig alle gegevens en bescheiden welke redelijkerwijze
in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn in gewenste vorm en op
gewenste wijze ter beschikking te stellen, bij gebreke waarvan
SuWoTec gerechtigd is de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever maatregelen ter
verbetering heeft getroffen.
3.3 Opdrachtgever is gehouden een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers van
SuWoTec, of een door SuWoTec ingeschakelde derde. Hieronder valt minstens, maar niet
uitsluitend, de mogelijkheid tot het spanningsloos maken van de gehele elektrische installatie
(door middel van bijvoorbeeld een hoofdschakelaar).
3.4 Indien Opdrachtgever niet in een voldoende veilige werkomgeving kan voorzien is
Opdrachtgever gehouden dit tijdig te melden aan SuWoTec. Indien dit wordt nagelaten worden
gemaakte kosten verhaald op Opdrachtgever.
3.5 Tenzij anders wordt overeengekomen bepaalt SuWoTec de wijze waarop en door welke
perso(o)n(en) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door
Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
3.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal zij
daartoe slechts overgaan nadat daarover met SuWoTec schriftelijk overeenstemming is bereikt.
3.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
3.8
Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met
verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer,
opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of
bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
3.9
Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s
genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering
van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op
eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling
van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit
onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
3.9 Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet
nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet
en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor
opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.
Artikel 4 – Tarieven
4.1 Tenzij in de Opdracht anders is overeengekomen, zijn de tarieven inclusief reiskosten en
overige out of pocket kosten exclusief BTW.
4.2 De tarieven staan vast voor de duur in de Opdracht beschreven.
4.3 Deze duur van de opdracht is bij een opslag opstelling tevens de duur van de garantietermijn
zoals deze wordt afgegeven door SuWoTec.
4.3 De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van de CBS-CPI gegevens voor
inflatie.
4.5 . Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het
sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
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4.6 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van
opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: a. als de prijsstijging zich
voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 5 – Uitvoeren van metingen
5.1 Indien gewenst kunnen de metingen om te bepalen wat het huidige energieverbruik is worden
uitgevoerd door SuWoTec of door SuWoTec ingehuurde gecertificeerde installateur.
5.2 De meting wordt uitgevoerd door een medewerker, die bevoegd is om deze metingen uit te
voeren.
5.3 Op basis van de meting wordt een rapportage gestuurd naar de opdrachtgever.
5.4 De metingen blijven altijd een moment opname. Er kunnen factoren van invloed zijn die op
tijdstip van meting niet bekend waren of door veranderende situatie. Uit de rapportage kunnen
geen rechten worden ontleend.
Artikel 6 – Installatie
6.1 De installatie van de opstelling wordt gedaan door en of door een door SuWoTec of een door
SuWoTec ingehuurde derde installatiepartij.
6.2. De verantwoordelijkheid van de installatie ligt bij de installatiepartij. Eventuele schade of
verminderde prestaties als gevolg van de installatie, zijn de verantwoordelijkheid van SuWoTec
indien het installatie bedrijf door SuWoTec is geselecteerd. Indien installatie bedrijf is
geselecteerd door opdracht gever neemt SuWoTec geen verantwoordelijkheid voor eventuele
schade of verminderde prestatie gedurende de installatie. Voor het opstarten door SuWoTec
worden eventuele mankementen kenbaar gemaakt. En in overleg met opdrachtgever wordt
oplossing gezocht en gezamenlijk overeengekomen.
Indien installatie en opstarten van het systeem wordt uitgevoerd door derde partij op verzoek
Opdrachtgever vervalt de garantie.
6.3 Bij levering en in werking stellen van de installatie draagt SuWoTec de verantwoordelijkheid
over aan de opdrachtgever, tenzij dit anders overeen is gekomen.
Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen
die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op
eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem
toe te zenden.
6.4 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-,
behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.
6.5 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het
werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.
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6.6
Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
6.7
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade
aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds
opgeleverde delen van het werk.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Indien SuWoTec aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld. Deze bepaling geld voor iedere aansprakelijkheid van SuWoTec
tegenover de opdrachtgever, uit hoofde van, of in verband met welke overeenkomst tussen
partijen dan ook, waaronder uitdrukkelijk ook een overeenkomst tot koop en verkoop van een
opslag systeem.
7.2 SuWoTec is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht aan het opslag systeem door
vandalisme c.q. geweld, stroomuitval. Stormschade of andere externe factoren die tot schade
kunnen leiden.
7.3 Indien SuWoTec wel aansprakelijk is voor schade van de opdrachtgever, dan is de
aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat onder een eventuele
aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van SuWoTec wordt erkend en uitbetaald,
vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van SuWoTec onder die verzekering. Een reeks van
samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als
één gebeurtenis/schadegeval.
7.4 Indien onder een aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, geen uitkering
plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van SuWoTec altijd beperkt tot een bedrag van de
factuurwaarde.
7.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van partijen.
7.6 In het geval dat SuWoTec aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt door een gebrek
in het opslag / installatie systeem, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal
het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
7.7 Eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding dienen door de opdrachtgever uiterlijk
binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan aan SuWoTec te worden gemeld, bij gebreke waarvan
de vordering jegens SuWoTec vervalt.
7.8 Partijen treffen alle maatregelen die in redelijkheid van hen verwacht mogen worden teneinde
schade te voorkomen dan wel te beperken.
7.9 De bepalingen van dit artikel gelden ook ten gunste van het personeel van SuWoTec en de
hulppersonen/derden die door SuWoTec bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken zijn.
Artikel 8 – Garanties
8.1 Op de installaties en de opslag modules geldt 4 jaar garantie.
8.2 Voor batterijen geldt het is een gebruiksproduct. De manier waarop de batterijen gebruikt
worden, beïnvloedt de levensduur. Daarom loopt deze garantie tot 4000 volledige laad en
ontlaadcycli. Voor regulier gebruik van het opslag systeem is daarmee een garantie van 8 jaar
mogelijk.
8.3 Uitgangspunt hierbij is een Dept of Discharge 80% waarbij End of Life als 80% van de
nominale capaciteit bepaald is.
8.4 De eerste 4 jaar worden alle defecten kosteloos verholpen. Mochten de batterij opslag-en
tussen de 4 en 8 jaar een defect laten zien, dan wordt per maand dat de opslag en in gebruik zijn
geweest, 1/72ste van de (dan geldende) nieuw prijs van een opslag module berekend. SuWoTec
maakt dan een vrijblijvende offerte met daarin een actueel prijsvoorstel voor de opdrachtgever. Op
die manier is er dus sprake van een lineaire kostenopbouw over de periode na de eerste 4 jaar tot
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de 72ste maand na de eerste 4 jaar. Na 4 jaar en 36 maanden wordt dus 1/2 van de normale prijs
berekend. En na 4 jaar en 71 maanden betaalt de opdrachtgever dan 71/72ste van de prijs.
8.5 Op alle andere onderdelen in de opslag opstelling zet SuWoTec de productgarantie van de
producent door naar de opdrachtgever. SuWoTec werkt hierbij met robuuste onderdelen geschikt
voor 24/7 operabiliteit.
Voor alle andere garanties en uitgevoerde werkzaamheden
8.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdracht-nemer voor een periode van zes
maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een
afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van
toepassing.
8.7 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze
maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel
van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt
hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het
bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
8.8 Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door
opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
8.9 Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage- en montage;
a. reis- en verblijfkosten.
8.10 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel
gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
8.11 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen
ten opzichte van opdracht-nemer heeft voldaan.
8.12 a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; - gebreken aan of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; - het keuren en repareren
van zaken van opdrachtgever; - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
8.13 Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij
eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke
andere grondslag dan ook.
8.14Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
Artikel 9 – Uitzonderingen service en garantie
Storingen uitzonderingen die niet onder de overeenkomst vallen en derhalve volledig, d.w.z.
inclusief, arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden zijn:
9.1 Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning beschikbaar is
voor de Storingen aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing,
brand of andere oorzaken van buitenaf;
9.2 Storingen die ontstaan zijn door bediening van het opslag systeem, bijbehorende schakelaars
en zekeringen door personen die hiervoor niet door SuWoTec geautoriseerd zijn;
9.3 Storingen als gevolg van een kapotte thermostaat en/of temperatuurregeling;
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9.4 Storingen als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het toestel
nadelig kunnen beïnvloeden en niet door SuWoTec zijn aangebracht;
9.5 Storingen ontstaan als gevolg van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden
die door SuWoTec noodzakelijk werden geacht;
9.6 De kosten van het voorrijden indien SuWoTec na een gemaakte afspraak, zonder tegenbericht
van de opdrachtgever, geen toegang kan krijgen tot het serviceadres. Deze kosten bedragen €
100,- (exclusief BTW). Daarnaast zal SuWoTec € 100,- (exclusief BTW) in
rekening brengen bij opdrachtgever, vanwege de omstandigheid dat de opdrachtgever SuWoTec
niet binnen 48 uur vóór de uitvoering van de opdracht heeft geïnformeerd dat toegang tot de
(service)locatie niet mogelijk is.
Artikel 10 – Beschikbaar stellen van data
10.1 De opdrachtgever geeft SuWoTec toestemming om gebruik te maken van alle data van het
opslag systeem en de netaansluiting. Dit is nodig om een correcte en veilige werking te kunnen
garanderen en ieder kwartaal de systeemprestaties aan de opdrachtgever te rapporteren.
10.2 Tevens geeft de opdrachtgever SuWoTec toestemming tot het uitlezen van alle meetdata van
alle aansluitingen en opslag systemen.
10.3 SuWoTec gebruikt de data van de opslag opstelling enkel en alleen voor technisch
doeleinden, tenzij nadrukkelijk en expliciet overeengekomen met de opdrachtgever.
Artikel 11 – Verwijdering van de opslag
11.1 SuWoTec verwijdert de opslag installatie kosteloos (tenzij anders overeengekomen) aan het
einde van het overeengekomen contract met opdrachtgever.
11.2 SuWoTec doet tevens een nieuwe aanbieding aan de opdrachtgever voor een nieuwe opslag
opstelling aan het einde van het overeengekomen contract.
Artikel 12 – Toegang tot opslag opstelling
12.1. De toegang tot de opslag opstelling is beperkt tot de opdrachtgever en daarvoor aangestelde
en bevoegde personen door opdrachtgever.
12.2 De opdrachtgever verleent SuWoTec zo spoedig mogelijk toegang tot de opslag opstelling
wanneer SuWoTec hiertoe verzoekt, de uiterlijke termijn waarop opdrachtgever SuWoTec toegang
verleent tot opslag opstelling is 1 werkdag.
12.3 Wanneer de opdrachtgever de installatie wil verzekeren is dat de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever.
Artikel 13 – Betalingen en termijnen
13.1 Tenzij in de Opdracht anders is overeengekomen is Opdrachtgever gehouden om 50 % van
het gefactureerde bedrag wordt betaald bij ondertekening van de offerte door opdrachtgever en 40
% van het gefactureerde bedrag wordt betaald voor levering en of installatie en 10% van het
gefactureerde bedrag bij oplevering van de opslag opstelling.
13.2 Op basis van de offerte stuurt SuWoTec een factuur, deze door SuWoTec ingediende factuur
heeft een betalingstermijn van 14 dagen en opdrachtgever zal 14 dagen na dagtekening van de
factuur voldoen. Betaling dient te geschieden in EURO tenzij anders overeengekomen, door
middel van overmaking ten gunste van een door SuWoTec aan te wijzen bankrekening.
13.3 SuWoTec is, ongeacht de Algemene Voorwaarden van de SuWoTec, overeengekomen
betalingsconditie, gerechtigd om voor de uitvoering van de Opdracht voldoende zekerheid voor de
betaling te verlangen en de uitvoering van de Opdracht op te schorten indien deze zekerheid niet
kan worden gegeven.
13.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde betalingstermijn van 14 dagen
betaalt, wordt hij geacht, 30 dagen na factuurdatum, van rechtswege in verzuim te zijn en is
SuWoTec gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand over het
verschuldigde bedrag of indien hoger de wettelijke rente aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.
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13.5 Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever zijn alle Opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven,
ongeacht de tenaamstelling van de declaraties.
13.6 De Opdrachtgever kan uitsluitend aan SuWoTec bevrijdend betalen. Betalingen aan haar
medewerker(s) of door haar ingeschakelde derden, van welke aard of in welke vorm ook, zijn niet
toegestaan en ontslaan de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van
SuWoTec. Evenmin kunnen zij grond zijn voor een beroep op verrekening.
13.7 Bezwaren ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen 14 dagen bij SuWoTec te
worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 14 – (niet) Toerekenbare tekortkoming
14.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit een
Opdracht door SuWoTec, zal Opdrachtgever SuWoTec schriftelijk in gebreke stellen zo spoedig
mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontstaan van de
tekortkoming, waarbij SuWoTec een redelijke termijn wordt gegund alsnog de verplichtingen uit de
Opdracht na te komen.
14.2 Partijen kunnen zich ten opzichte van elkaar alleen op (niet) toerekenbare tekortkomingen
beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen
na het intreden van de (niet) toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige
bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk of via de email van een tekortkoming in kennis stelt.
14.3 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden welke niet aan
een van partijen kunnen worden toegerekend en tot gevolg hebben dat de Opdracht niet kan
worden nagekomen, c.q. dit van de partij, die zich op de overmacht
beroept, naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven redelijkerwijs niet kan worden
gevergd. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft
de partij, die zich op de overmacht beroept, het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de
tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet. Is de situatie van de niet
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan mogen partijen de Opdracht,
met inachtneming van een redelijke termijn, geheel of voor wat betreft het gedeelte dat vanwege
overmacht niet is, c.q. kan worden uitgevoerd, ontbinden. In een dergelijke situatie zijn SuWoTec
en/of Opdrachtgever niet in verzuim en zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.
14.4 Wanneer de klant in gebreke of verzuim blijft , zoals het uitblijven van betalingen is het
mogelijk voor SuWoTec om het contract te beëindigen.
Artikel 15 – Annulering
15.1 Indien Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan
SuWoTec alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te
vergoeden, onverminderd het recht van SuWoTec op vergoeding wegens winstderving, zomede
van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten.
Artikel 16 – Wijzigingen
16.1 Opdrachtgever is zich er van bewust en accepteert dat wanneer er nieuwe (significante)
stroomverbruikers (o.a. grote koelingen, elektrische verwarming etc.) op de bestaande aansluiting
toegevoegd worden, het de verantwoordelijkheid is van de klant om te onderzoeken of dit binnen
de huidige aansluiting kan.
16.2 Bij wijzigingen zoals beschreven in punt 3 ontslaat dit SuWoTec van iedere vorm van
aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele ongemakken dan wel schade die ontstaan als gevolg
van de aanpassing in het stroomverbruik.
Artikel 17 – Verplichtingen SuWoTec
17.1 SuWoTec zal zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, inspannen de overeengekomen
Diensten te verrichten. Vanwege de aard van de te verlenen Diensten en producten kan SuWoTec
niet garanderen dat deze steeds tot het gewenste resultaat zullen leiden. De
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Overeenkomsten met SuWoTec leiden voor SuWoTec tot inspanningsverplichtingen. SuWoTec
garandeert derhalve niet dat haar Diensten steeds tot het gewenste resultaat zullen leiden.
17.2 SuWoTec zal bij de uitvoering van de Diensten handelen zoals een redelijk bekwaam en
redelijk handelend vakgenoot zou handelen.
17.3 Indien voor het succesvol verrichten van de Diensten meer of andere werkzaamheden nodig
zijn dan van tevoren aan de opdrachtgever opgegeven, dan zal SuWoTec de opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Voor zover mogelijk zal SuWoTec
daarbij tevens een raming maken van de verwachte meerkosten.
Artikel 18 – Rechten van intellectuele eigendom
18.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op-drachtnemer de auteursrechten en
alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
18.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van
opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is
aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd
van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
18.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op
eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van
deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van €
1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 19 – Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste
verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in
verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade
op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a.
tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere
overeenkomsten;
b.
vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de
geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of
zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten
opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door
opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen
uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
Artikel 20 – Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze
20.1 Op alle met SuWoTec gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 20.2
Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen voor zover door nationale
of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, uitsluitend worden
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voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Assen, tenzij SuWoTec ervoor kiest
de zaak aan de anderszins volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
20.3 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de
rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte
afspraken of uitlatingen van SuWoTec ter zake van het onderwerp van de
Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
20.4 Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins on-afdwingbaar zijn, dan heeft
SuWoTec het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover
zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar
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