ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van WARMTEMETERSERVICE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Bolsward,
Grote Dijlakker 40 en zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 1994-10-15
Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1.
D eze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
op alle overeenkom sten tot uitvoering van werk of van koop en
verkoop, zoals door W M S W arm tem eterservice B .V . gedaan of
aangegaan.
1.2.
In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangedu id
als opdrachtnem er, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert te rwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
1.3.
S tandaardvoorw aarden van opdrachtgever geld e n niet tenzij
deze schriftelijk door opdrachtnem er zijn aanvaard.

Artikel 6: O vereenkom sten.
6.1.
O vereenkom sten, hoe dan ook g en aam d, kom en pas tot stand
na uitdruk k elijke aanvaardin g door opdrachtnem er. D eze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van
opdrac htnem er, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan
de overeenk om st.
6.2.
O vereenkom sten m et ondergeschikte personeelsleden van
opdrachtnem er binden deze laatste niet voorzover deze niet
do or hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknem ers en
m edewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 2: Aanbiedingen.
2.1.
A lle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
verm eld. A anbiedingen zijn gebaseerd op de do or opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen
enz., van de juistheid waarvan opdrachtnem er m ag uitgaan.
2.2.
O pdrachtnem er heeft het recht indien de opdracht voor de
uitvoering va n h e t w erk niet aan hem wordt gegeven, alle ko sten welke hij heeft m oeten m aken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.
2.3.
D e opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, m agazijn of winkel, exclusie f om zetbelasting. D e
inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnem er
niet tenzij in d e overeenkom st daarnaar uitdrukkelijk wordt
verwezen.

Artikel 7: Levertijd en leverplaats.
7.1.
Levering geschiedt af werkplaats, fabriek , werf, m agazijn of
w in k el ter k euze van opdrachtnem er. Levertijden worden bij
benadering va s tg e s teld. D e levertijd gaat in, wanneer over alle
technische details ov e reenstem m ing is verk regen en nadat alle
voor de uitvoering van het w erk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrac htnem er en deze de
overeengekom en (deel)betaling heeft ontvangen.
7.2.
D e levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnem er
kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien
en de nodige m aterialen hem tijdig zullen worden geleverd.
O verschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding
geven tot schadevergoeding indien schriftelijk ove reengekom en. O pdrachtnem er is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien opdra c htgever hem schriftelijk in gebrek e heeft
gesteld, waarbij opdrachtgeve r opdrachtnem er een term ijn
m oet gunnen van tenm inste de helft van de oo rspronk elijk
overeen ge k om en levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te
voldoen.
7.3.
W an n e e r de zak en na het verstrijk en van de leveringsterm ijn
door opdrachtgever niet zijn afgenom en of niet kunnen worden
aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikk ing van
opdrachtgever en worden deze voor zijn rek en in g en risico
opgeslagen.

Artikel 3: R echten van industriële en intellectuele eigendom .
3.
T enzij anders overeengekom en is, behoudt opdrachtnem er de
auteursrechten, a lsm ede alle overige rechten van intellectuele
of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen,
schetsen, afbeeldingen, tekeningen, m odellen, program m atuur
en offertes. D eze stukken blijven zijn eigendom en m ogen
zonder zijn uitdrukkelijk toestem m ing niet worden gekopiee rd,
aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoo r kosten in rekening zijn gebracht. O p d rachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnem er te retourneren op straffe van een
boete van € 1.000,00 per dag.
Artikel 4: Em ballage.
4.
N oodzakelijke em ballage wordt tegen kostprijs berekend en
niet teruggenom en. D e noodzakelijkheid van het gebruik van
em ballage staat ter beoordeling van opdrachtnem er.
Artikel 5: Adviezen, ontw erpen en m aterialen.
5.1.
D o or opdrachtnem er verstrekte inform atie en adviezen zijn
slechts van algem ene aard en vrijblijvend.
5.2.
O pdrachtnem er aanvaardt bij de aanbie d ing geen verantwoord elijkh e id vo or een door of nam ens opdrachtgever uitgew erk t
ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat
ontwerp. O nder functionele geschiktheid wordt verstaan de
geschikthe id van het m ateriaal of het onderdeel voor het doel
waarvoor het volgens het o ntwerp van opdrachtgever is bestem d. Voor de function e le geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven m aterialen is opdrachtgever zelf verantw oo rd elijk.
5.3.
V oo r d e door opdrachtnem er zelf gem aakte ontwerpen neem t
deze de verantwoordelijk he id op zich. Ten aanzien hiervan
wordt verwezen naar de garantiebepalingen.
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Artikel 8: O nuitvoerbaarheid van de opdracht.
8.1.
Indien na de totstandkom ing van een overeenkom st deze door
opdrachtnem er niet kan worden nagekom en tengevolge van
om standigheden die opdrachtnem er bij he t totstandkom en van
de overeenkom st niet bekend waren, heeft opdrachtgever het
recht te vorderen dat de inhoud van de overeenk om st zodanig
wordt gewijzigd dat uitvoering m ogelijk blijft.
8.2.
D aarnaast heeft opdrachtnem er het recht de nak om ing va n zijn
verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim , indien hij
tengevolge van verandering in om standighe de n die ten tijde
van het sluiten van de overeen k om st redelijkerwijze niet te
verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijd e lijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te kom en.
8.3.
O n d er om standigheden die redelijk erw ijze niet te verw achte n
zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnem er liggen,
wordt m ede verstaan het niet voldoen door lev eranciers van
opdrachtnem er aan hun verplichtingen, brand, stakingen of
werkonderbrekingen of het verloren ga an van de te verwerken
m aterialen, im port- of handelsverboden.
8.4.
G een bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakom ing
blijvend onm ogelijk is of de tijdelijke o nm ogelijkheid m eer dan
zes m aanden voortduurt in welk geval de overeenkom st tussen
p a rtijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen re c ht
heeft op vergoeding van de do o r de ontbinding geleden of te
lijden schade.
8.5.
A ls opdrachtnem er zijn verplichting g edeeltelijk is nagekom en,
is hij gerechtigd tot e en evenredig deel van de overeengekom en prijs op grondslag van het ree ds v errichte werk en de
gem aakte kosten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.
9.1.
O pdrachtnem er is slechts aansprakelijk voor schade geleden
door opdrachtgeve r, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg
is van schuld van opdrachtnem er, m et dien verstande dat voor
vergoeding alleen in aanm erking k om t die schade waartegen
opdrachtnem er verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de
in de branche ge ld e nde gebruiken, verzekerd had behoren te
zijn.
D aarbij m oeten de volgende beperkingen in acht worden ge nom en:
a)
N iet voor vergoeding in aanm erking kom t bedrijfsschade
(bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving
van inkom sten en dergelijke), door welke oorzaak ook
ontstaan. O pdrachtgever dient zich desgewe ns t tegen
deze schade te verzekeren.b)O pdrachtnem er is niet aansprake lijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de
uitvoering van het werk of de m ontage van geleverde
zaken of installaties wordt to egebracht aan zaken waaraa n w ordt gewerk t of aan zaken welke zich bevinden in
de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
c)
D e door opdrachtnem er te vergoeden schade zal gem atigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs
gering is in verhouding tot de om vang van de door opdrachtgever geleden schade.
9.2.
O pdrachtgever zal opdrachtnem er vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnem er terzake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, m onsters, m odellen of m odelplaten of andere
zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk v o o r alle
kosten daaruit voortvloeiende.
Artikel 10: garantie.
10.1.
O pdrachtnem er staat in voor de goede uitvoering en werking
va n de d oo r hem geleverde produk ten en uitgevoerde w erk zaam heden.
10.2.
B ij ondeugdelijke levering of uitvoering heeft opdrac htnem er
het recht om tegen teruggav e va n de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de on d eugdelijke zaak te
repareren dan wel tot herlevering of herbewerking van een
zaak over te gaan.
10.3.
O pdrachtgever dient ten alle tijde opdrachtnem er de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
10.4.
G ebreken ontstaan door norm ale slijtage, onoordeel kundige
behandeling of onoordeelkundig of onju ist onderhoud of die
welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of nam ens
opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, b lijven buiten
de garantie.
10.5.
D e garantie geldt slechts indien opdra ch tg e ver aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnem er (zow el financ ieel als anderszins) heeft voldaan.
Artikel 11: Transport.
11.1
A lle zak en reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico
van opdrachtgever. O ok indien franco levering overeengekom en is, is opdrachtgever aansprak elijk voor alle schade die
verband houdt m et het vervoer. O pdrachtgever dient zich tegen
dit risico behoorlijk te verzekeren.
11.2.
M ocht een beroep op het gestelde in artikel 11.1 n iet opgaan
dan is opdrachtnem er nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag d at hij in verband m et het verloren
gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op v erzoek van
opdrachtge ve r zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsm aatschappij aan opdrachtgever cederen.
Artikel 12: N iet afgehaalde zaken.
12.
Indien opdrachtgever zaken die opd ra ch tnem er van opdrachtg eve r on de r zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschik king zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtne m er h et recht om één m aand na de
terbeschikk ingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling
voor en nam ens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de
verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder
aftrek van de aan op drachtnem er toekom ende vorderingen,
opslagkosten daaronder begrepen.
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Artikel 13: B etaling.
13.1.
B etaling dient p laa ts te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekom en.
13.2.
O pdrachtnem er is altijd ge rec htigd, alvorens te leveren of m et
de levering of de nakom ing va n de opdracht voort te gaan, een
naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakom ing van
de betalingsverplichtingen va n opdrachtgever te verlangen.
D eze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
W eigering van opdrachtgev e r o m de verlangde zek erheid te
stellen geeft opdrachtn e m e r het recht de overeenk om st als
ontbonden te beschouwen, onverm inderd het recht van opdrachtnem er tot vergoeding van onkosten en winstderving.
13.3.
T evens is opdrachtnem er gerechtigd om , indien opdrachtgever
in gebreke is m et de nakom ing van zijn betalingsverplichtingen,
d e w erkzaam heden op te schorten, ook indien een vaste lev e rtijd is overeengekom en.
13.4.
W anneer door opdrachtnem er ten aanzien van bepaalde geleverde zak en of verrichte werkzaam heden betaling van de hoofd
som of een gedeelte daarvan in een aantal term ijnen aansluitend op de datum van levering of facturering w ordt toegestaan,
zal de om zetbelasting over het totale bedrag der vergoeding
tegelijk m et de eerste term ijn opeis baar zijn.
13.5.
V oorschriften van welke autoriteit ook , w elk e het gebruik van
de te leveren of reeds geleverde zaken verhind eren , brengen
geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
13.6.
H et recht van opdrachtgever om zijn eve ntuele vorderingen op
opdrachtnem er te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.7.
D e gehele koopprijs of aanneem som is in elk geval onm iddellijk opeisbaar bij n iet stipte betaling van de overeengekom en
term ijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van
faillissem ent geraak t, surséance van betaling vraagt of zijn
onder curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op
de zak en of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd en
wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
13.8.
W anneer de betaling van een toegezo n den rek ening niet heeft
p la a tsgevonden binnen één m aand na factuurdatum is op drachtnem er gerechtigd na het verstrijk en van bedoelde term ijn
aan opdrachtge v er een vergoeding wegens renteverlies in
rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente evenwel m et
een m inim um van 10% per jaar indien d e wettelijke rente lager
is dan 10% , waarbij rente over een gedeelte va n de m aand
wordt berekend als een volle m aand.
13.9.
O pdrachtnem er is voorts gerechtigd naast de ho ofdvordering
en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaak t.
B uitengerechte lijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval w an ne er opdrachtnem er zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen
worden berekend overeenkom stig het inc assotarief dat door de
N ederlandse O rde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. U it het enk ele feit dat opdrachtnem er zich ve rzek erd
heeft van de h ulp va n een derde blijkt de grootte van en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Indien opdrachtnem er het faillissem ent van opdrachtgever
aanvraagt is naas t hoofdsom , rente en buitengere ch te lijk e
k osten tevens de kosten der faillis sem entsaanvraag verschuldigd.
Artikel 14: R eclam aties of klachten.
14.1
O pdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
m eer doen, indien hij niet binnen bekwam e tijd nadat hij het
gebrek heeft ontdek t of redelijkerw ijs had m oeten ontdek k en bij
opdrachtnem er terzake schriftelijk heeft gepresteerd.
14.2.
O nder bekw am e tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering va n ee n zaak, of voor
geval nog niet op- of afgeleverd is, acht dagen nadat opdrachtgev er een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan opdrachtnem er
schriftelijk dien t a an te geven wat het gebrek is en wanneer en
hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
14.3.
K lachten over facturen dienen b in nen acht dagen na ontvangst
van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
14.4.
O pdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem
ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet
binnen de hierboven verm elde term ijnen heeft gereclam ee rd
en/of hij opdrachtnem er niet de gelegenheid heeft geboden de
gebreken te herstellen.

Artikel 15: Prijsw ijziging.
15.1.
D e overeengekom en prijzen zijn gebaseerd op kosten van
m a te ria le n en lonen geldend op de dag van de offerte en w elk e
prijzen van toepassing blijven g ed urende een periode van één
m aand na het uitbrengen van de offerte.
Artikel 16: E igendom svo orbehoud en pandrecht.
16.1.
O pdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde
eigenaar van de d oor opdrachtnem er geleverde of nog te leveren zaken. O pdrachtne m er b lijft eigenaar van de geleverde of
nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van
opdrachtnem er terzake van de tegenprestatie v a n de overe enkom st of een gelijksoortige overeenkom st niet betaald
heeft. O pdrachtnem er blijft tevens eigenaar van de ge leverde
of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of
nog te verrichten werkzaam heden uit dergelijke ov ereenkom sten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen
w eg en s te kortschieten in de nakom ing van zodanige overeenk om st niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen
terzake van boete, rente en kosten.
16.2.
O pdrachtgever is, zolang hij bovenstaa nd e vorderingen niet
he eft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnem er geleverde zaken ee n p a n drecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk
recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnem er te
zullen verklaren dat hij niet tot het vestige n va n een pandrecht
bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtge ve r zich geen ak te te
zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou
schuldig m aken.
16.3
Ingeval opdrac htgever enige verplichting uit de overeenk om st
m et betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens
opdrachtnem er niet nakom t, is deze zonder ingebrekestelling
gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de
nieuw e gevorm de zak en, terug te nem en. O pdrachtgever m ach
tigt opdrachtnem er de plaats te betred e n w a a r deze zak en zich
bevinden.
16.4.
O pdrachtnem er verschaft aan opdrachtgever op het m om ent
d a t opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze e n
soortgelijke overeenkom st heeft voldaa n het eigendom van de
geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnem er, ten be hoeve van andere aanspraken die opdrachtnem er op opdrachtgever heeft. O pdrachtgever zal op
eerste verzoek van opdrachtnem er zijn m edewerking verlenen
aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
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Artikel 17: O ntbinding.
17.1.
G ehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkom st vindt
plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde . Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnem er richt, zal hij ten alle tijde eerst opdrachtnem er s chriftelijk in verzuim stellen en deze een re de lijk e
term ijn gunnen alsnog zijn verplichtingen na te kom en dan wel
te k ortkom ingen te herstellen, welke tek ortkom ingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te m elden.
17.2.
O pdrachtgever heeft geen recht de overee nk om st geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten
indien hij zelf re eds in verzuim was m et de nak om ing van zijn
verplichtingen.
17.3.
Indien opdrachtnem er instem t m et ontbinding, zonder dat er
sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht
op vergoeding van alle verm ogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan
opdrac htgever geen aanspraak m aken op ongedaanm aking
van reeds door opdrachtnem er verrichte pre staties en heeft
opdrachtnem er onve rk ort recht op betaling van de reeds door
hem verrichte prestaties.
Artikel 18: Toepasselijk recht.
18.1.
O p alle overeenk om sten is het N e d e rlands recht van toepassing.
18.2.
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en ove re en k om sten, hoe dan ook genaam d, zullen w orden onderworpen
aan he t oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnem er tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening

De ENERGIEKOSTENVERDEELBEREKENING geschiedt
volgens de norm NEN-7440 en de praktijkrichtlijn NPR-7441 en
het overeengekomene in het SERVICE CONTRACT voor de
dienstverlening.
De AANTALLEN worden gebaseerd op een projectgrootte en
na de inventarisatie vastgesteld.
Kosten van NALOOP EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN
worden berekend op basis van bezoektarief en gewerkte uren,
tenzij hiervoor een onderhouds-contract is afgesloten.
VERDEEL- EN TOEREKENINGSPRINCIPE: tenzij anders
overeengekomen worden kosten de veroorzaker toegerekend.
De Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de
verstrekking van WONING- EN BEWONERSGEGEVENS; indien compensaties voor warmtetechnisch ongunstig gesitueerde woningen worden verlangd, worden deze bij voorkeur op
basis van aan te leveren warmtetransmissiewaarden bepaald.
Er geldt een algemene RECLAME TERMIJN van 60 kalenderdagen vanaf de respectievelijke uitdraai-data. Binnen de reclametermijn geconstateerde onvolkomenheden worden voor
rekening van veroorzaker administratief hersteld; buiten de
reclametermijn geconstateerde onvolkomenheden worden in
overleg met opdrachtgever hersteld.
Warmtemeterservice B.V. wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor VERVOLGSCHADE en is derhalve uitsluitend aansprakelijk voor de verrichte diensten en/of het geleverde product.
Warmtemeterservice B.V. verleent vooreerst administratieve
diensten op het terrein van meterstandopname en kostenverdeelberekeningen en behoudt zich het recht voor (technische)
buitendienst werkzaamheden door DERDEN te laten verrichten.
VOORTGANG van in opdracht ontvangen vervolgwerkzaamheden vindt automatisch plaats na verval van de reclametermijn
(passief akkoord) en eerder na het ontvangen van door opdrachtgever getekende akkoordverklaring (actief akkoord) betreffende gerapporteerde gegevens.
Schriftelijk overeengekomen VOORTGANGSPLANNING wordt
alleen dan aangehouden indien door opdrachtgever tenminste
20 werkdagen voor de respectievelijke plandatum de algehele
voor de uitvoering benodigde data en/of akkoordverklaring is
aangeleverd op het kantoor van Warmtemeterservice BV; een
latere aanlevering leidt tot een tenminste overeenkomstige
verlate uitvoering.
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Opdrachten betreffende periodiek wederkerende werkzaamheden worden STILZWIJGEND VERLENGD en ingepland tenzij
opdrachtgever of Warmtemeterservice B.V. schriftelijk te kennen geeft hierop geen prijs te stellen; hoewel opdrachtgever
geen annuleringskosten in rekening worden gebracht, zal het
zeer op prijs worden gesteld als ANNULERING ons tenminste 2
maanden voor de geplande datum van uitvoering bereikt.
Door het feit van het verstrekken van een opdracht aan Warmtemeterservice B.V. verbindt opdrachtgever zich AKKOORD te
zijn met de standaard-uitvoeringsvorm van de opdracht (zie
Pos. nr. omschrijvingen) en de Algemene Voorwaarden (bijlage
Pos. nr. offerte).
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN: Warmtemeterservice B.V.
behoudt zich het recht voor niet in opdracht gegeven Pos. nrs.
zonder nadere kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of uit
te breiden.
NIET-REGULIERE (INCIDENTELE) WERKZAAMHEDEN of
Pos. nr. handelingen worden in het kader van de projecthandelingen voortgang conform het overeengekomene in het SERVICE CONTRACT en naar beste goeddunken door Warmtemeterservice B.V. uitgevoerd en tegen op dat moment geldende
eenheidsprijzen en/of uur- en/of materiaaltarieven berekend.
TER VERMIJDING VAN MISVERSTANDEN zij opgemerkt dat
verbruikers geacht worden de uitsluitende relaties van opdrachtgever te zijn. Warmtemeterservice B.V. verricht uitsluitend diensten in opdracht van opdrachtgever en niet van diens
relaties en is alleen aan opdrachtgever verantwoording verschuldigd.
WARMTEMETERSERVICE B.V. is aangesloten bij E.V.V.E. e.V. (Europäischer Verein zur Verbrauchsabhängigen Energiekostenabrechnung - e.V.)
Alle vermelde tarieven van Warmtemeterservice B.V. worden
jaarlijks geïndexeerd op basis van de "Totaal
Consumentenprijs-index" van het CBS met als peildatum de
maand oktober.

ALGEMENE VOORWAARDEN Incasso

De AANTALLEN worden gebaseerd op een projectgrootte en
na de inventarisatie vastgesteld.
TOEREKENINGSPRINCIPE: tenzij anders overeengekomen
worden kosten de veroorzaker toegerekend. Kosten veroorzaakt door niet tijdige betaling worden door veroorzaker betaald.
De Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de
verstrekking van WONING- EN BEWONERSGEGEVENS.
Er geldt een algemene RECLAME TERMIJN van 14 kalenderdagen vanaf de respectievelijke uitdraai-data. Binnen de reclametermijn geconstateerde onvolkomenheden worden voor
rekening van veroorzaker administratief hersteld; buiten de
reclametermijn geconstateerde onvolkomenheden worden in
overleg met opdrachtgever hersteld.
Warmtemeterservice B.V. wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor VERVOLGSCHADE en is derhalve uitsluitend aansprakelijk voor de verrichte diensten en/of het geleverde product.

aangeleverd op het kantoor van Warmtemeterservice BV; een
latere aanlevering leidt tot een tenminste overeenkomstige
verlate uitvoering.
Opdrachten betreffende periodiek wederkerende werkzaamheden worden STILZWIJGEND VERLENGD en ingepland tenzij
opdrachtgever of Warmtemeterservice B.V. schriftelijk te kennen geeft hierop geen prijs te stellen; hoewel opdrachtgever
geen annuleringskosten in rekening worden gebracht, zal het
zeer op prijs worden gesteld als ANNULERING ons tenminste
2 maanden voor de geplande datum van uitvoering bereikt.
Door het feit van het verstrekken van een opdracht aan Warmtemeterservice B.V. verbindt opdrachtgever zich AKKOORD te
zijn met de standaard-uitvoeringsvorm van de opdracht (zie
Pos. nr. omschrijvingen) en de Algemene Voorwaarden (bijlage
Pos. nr. offerte).
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN: Warmtemeterservice B.V.
behoudt zich het recht voor niet in opdracht gegeven Pos. nrs.
zonder nadere kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of uit
te breiden.

Warmtemeterservice B.V. verleent vooreerst administratieve
diensten op het terrein van meterstandopname en kostenverdeelberekeningen en behoudt zich het recht voor juridische
werkzaamheden door DERDEN te laten verrichten.

TER VERMIJDING VAN MISVERSTANDEN zij opgemerkt dat
verbruikers geacht worden de uitsluitende relaties van opdrachtgever te zijn. Warmtemeterservice B.V. verricht uitsluitend diensten in opdracht van opdrachtgever en niet van diens
relaties en is alleen aan opdrachtgever verantwoording verschuldigd.

VOORTGANG van in opdracht ontvangen vervolgwerkzaamheden vindt automatisch plaats na verval van de reclametermijn
(passief akkoord) en eerder na het ontvangen van door opdrachtgever getekende akkoordverklaring (actief akkoord) betreffende gerapporteerde gegevens.

WARMTEMETERSERVICE B.V. is aangesloten bij E.V.V.E. e.V. (Europäischer Verein zur Verbrauchsabhängigen Energiekostenabrechnung - e.V.)

Schriftelijk overeengekomen VOORTGANGSPLANNING wordt
alleen dan aangehouden indien door opdrachtgever tenminste
20 werkdagen voor de respectievelijke plandatum de algehele
voor de uitvoering benodigde data en/of akkoordverklaring is
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Alle vermelde tarieven van Warmtemeterservice B.V. worden
jaarlijks geïndexeerd op basis van de "Totaal
Consumentenprijs-index" van het CBS met als peildatum de
maand oktober.

