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Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze “Algemene Voorwaarden MAIN Energie Energiescope” (hierna: Algemene Voorwaarden) hebben de volgende
begrippen de volgende betekenis:
Apparatuur: 		
alle door of namens MAIN Energie of haar Leverancier(s) aan Klant ter beschikking
			
te stellen of gestelde Energiescopes, meetspoelen, overige materialen en 		
			
apparatuur, componenten, materialen en daarbij behorende documentatie alsmede
			
licenties en gebruiksrechten;
MAIN Energie B.V.: 		
MAIN Energie die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is 		
			
aangegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft 		
			
verklaard op die rechtsverhouding;
Installateur: 		
een door of namens MAIN Energie of haar Leverancier(s) vooraf geautoriseerde 		
			
installateur van Zaken;
Klant: 			
iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie MAIN Energie een 		
			
rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;
Leverancier: 		
iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van MAIN 		
			
Energie of de aan haar gelieerde partners;
Offerte: 		
iedere offerte, aanbieding en/of opgave door MAIN Energie aan Klant ter zake huur,
			
huurkoop en/of de koop van Zaken en aanverwante onderwerpen;
Overeenkomst: 		
iedere huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst of koopovereenkomst en/of 		
			
andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake huur, huurkoop en/of de
			
koop van Zaken en aanverwante onderwerpen;
Partijen, respectievelijk Partij: Klant en/of MAIN Energie;
Perceel: 		
Elke onroerende zaak of gedeelte of samenstel daarvan waarin de Zaken zijn of 		
			
zullen worden geplaatst;
Programmatuur: 		
computerprogrammatuur in objectcode, van MAIN Energie of haar Leverancier(s),
			
alsmede bepaalde eventueel door of namens MAIN Energie te leveren of geleverde
			 documentatie;
Werkdag: 		
een kalenderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, behoudens weekeinden alsmede de in
			
Nederland geldende officieel erkende feestdagen;
Zaken: 		
de Apparatuur en Programmatuur.

Artikel 2
2.1

2.2

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte en Overeenkomst. Partijen verklaren en
erkennen uitdrukkelijk dat op die Overeenkomst of Offerte geen andere algemene inkoop-, levering- of		
andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden
kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van MAIN Energie.
Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en die van de Overeenkomst en/of
Offerte prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst en/of Offerte.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden en de tarieven door MAIN
Energie worden gewijzigd. Wijzigingen worden vooraf bekend gemaakt. Wijzigingen van deze Algemene 		
Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. In geval van wijzigingen van
van deze Algemene Voorwaarden die (i) MAIN Energie het recht geven de bedongen prijs binnen drie 		
maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of (ii) MAIN Energie de bevoegdheid verlenen
een dienst ter beschikking te stellen c.q. te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is 		
Klant die een consument is en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd
de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat Klant binnen een periode van dertig (30)
dagen na de bekendmaking schriftelijk aan MAIN Energie bericht.
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2.3

2.4

2.5

2.6

Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden ten gevolge
van wijzigingen in relevante wet- en/of regelgeving.
Behoudens afwijkende bepalingen daaromtrent in de Offerte, komt een Overeenkomst eerst tot stand per
de datum dat MAIN Energie die Overeenkomst uitdrukkelijk heeft bevestigd per post, e-mail en/of ander in
de markt gebruikelijk (elektronisch) communicatiemiddel, dan wel na tijdige retournering van een 			
rechtsgeldig ondertekende Offerte, dan wel MAIN Energie handelingen verricht of laat verrichten waaruit 		
blijkt dat zij de Overeenkomst erkent en/of uitvoert (‘Ingangsdatum’) en wordt de Overeenkomst aangegaan
voor een minimale duur van 3 jaar na de Ingangsdatum. Na deze minimale duur van 3 jaar wordt de 		
Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd tegens de alsdan
geldende tarieven, tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Klant
kan de Overeenkomst schriftelijk en tegen het einde oorspronkelijke of verlengde contractperiode met 		
inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden opzeggen.
MAIN Energie behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de 		
Overeenkomst, is Klant niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of te 		
ontbinden dan wel over te dragen. Indien Klant een Overeenkomst vóór het verstrijken van de (minimale)
contractduur annuleert of opzegt is MAIN Energie gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke 		
verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet zou zijn geannuleerd of tussentijds zou zijn opgezegd.
Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst rechtens ongeldig zijn
of onuitvoerbaar blijken te zijn zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. De bewuste
bepaling wordt door MAIN Energie vervangen zodat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel 		
mogelijk intact blijft.
In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden, de Offerte of de Overeenkomst niet voorzien, treft MAIN
Energie een regeling naar redelijkheid.

Artikel 3
3.1

3.2

3.3

3.4

Huur, huurkoop of koop Zaken

Tenzij schriftelijk en expliciet anders tussen Partijen is overeengekomen, worden Zaken uitsluitend als huur,
huurkoop of koop ter beschikking gesteld aan Klant. MAIN Energie geeft Zaken uitsluitend in gebruik voor
normale gebruiksdoeleinden.
Vanaf het moment waarop Zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant
gebruikte hulppersoon zijn gebracht, waaronder begrepen het moment van levering door of namens MAIN
Energie als genoemd in artikel 3.1, zijn de afgeleverde Zaken voor risico van Klant. De Zaken gelden als
door Klant geaccepteerd bij de aflevering in de staat waarin deze zich op het moment van installatie 		
bevinden. Het risico van verlies of beschadiging van de Zaken gaat op het moment van installatie door of
namens MAIN Energie over op Klant. Ingeval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst gaat het risico
van verlies of beschadiging over op MAIN Energie op het moment van acceptatie van de terugbezorging
van de Zaken bij MAIN Energie. Klant is verplicht als een goed huisvader voor de Zaken te zorgen en deze te
onderhouden (indien van toepassing conform de voor de Zaken geldende onderhoudsvoorschriften).
De Zaken blijven eigendom van MAIN Energie zolang de volledige termijnbedragen gedurende de 		
overeengekomen periode niet zijn voldaan. Zolang Zaken eigendom zijn van MAIN Energie, (i) is Klant nimmer
gerechtigd Zaken op enigerlei wijze te vervreemden, ver- of bewerken, bezwaren, verpanden, verhuren en/of
anderszins in gebruik te geven, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen en (ii) is Klant gehouden
Zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MAIN Energie te (doen) bewaren. 		
MAIN Energie is steeds gerechtigd deze Zaken tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden.
Het niet goed functioneren van de Zaken levert geen reden op tot vermindering van de uit hoofde van de 		
huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst of koopovereenkomst verschuldigde bedragen.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Klant is verplicht om niet functioneren, verlies of beschadiging van de Zaken onverwijld aan MAIN Energie
te melden. MAIN Energie aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik of functioneren
van de Zaken. MAIN Energie garandeert niet dat de Zaken zonder onderbreking of fouten zullen werken. 		
Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden de Offerte en/of de Overeenkomst, zijn hierdoor
alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden
en verplichtingen ter zake de nakoming door MAIN Energie van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst
uitgesloten voor zover de wet zulks toestaat.
Klant is verplicht de Apparatuur goed bereikbaar te houden en steeds alle toegang (inclusief doch niet 		
uitgezonderd tot het Perceel), faciliteiten, Apparatuur, (licenties op) Programmatuur, leidingen, (hulp)middelen
en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke MAIN 		
Energie, de Leverancier(s), de Installateur of hulppersonen van MAIN Energie of van de Leverancier(s) voor
de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig hebben (en/of welke anderszins 		
nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan MAIN Energie in rekening
te brengen. Klant zal tevens alle voor de behoorlijke uitvoering van enige Overeenkomst benodigde en 		
adequate medewerking verlenen en instructies (van veiligheid- en andere relevante onderwerpen) geven 		
aan MAIN Energie, de Leverancier(s), de Installateur of hulppersonen van MAIN Energie of van de
Leverancier(s) eveneens zonder hiervoor kosten aan MAIN Energie in rekening te brengen. Klant zal MAIN
Energie, de Leverancier(s), de Installateur of hulppersonen van MAIN Energie of van de Leverancier(s) 		
ongehinderd toe laten de Zaken te verwijderen indien dit volgt uit de (uitvoering van de) Overeenkomst. MAIN
Energie is niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om tegels, leidingen, et
cetera in de oorspronkelijke staat te herstellen.
Klant dient MAIN Energie, de Leverancier(s), de Installateur of hulppersonen van MAIN Energie of van de 		
Leverancier(s) de mogelijkheid te geven de Zaken ingeval van voortijdige beëindiging voor de einddatum 		
van de Overeenkomst in goede staat op te halen en te demonteren, dit ter beoordeling en vrije discretie van
MAIN Energie. In alle gevallen kan MAIN Energie haar keuze (i) de Zaken weigeren terug te nemen en de dan
voor de betreffende Zaken actuele verkoopprijzen factureren aan Klant, en (ii) de Zaken terugnemen teneinde
deze voor rekening van Klant weer in goede staat te brengen dan wel te doen brengen.
Indien Klant tekort komt in een nakoming van zijn verplichtingen uit het (de) met MAIN Energie gesloten 		
Overeenkomst(en) of indien MAIN Energie goede gronden heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in het
nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is MAIN Energie bevoegd de aan Overeenkomst 		
geleverde Zaken te allen tijde terug te nemen, onverminderd het recht van MAIN Energie op volledige 		
schadevergoeding van Klant wegens de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen. Daartoe zal
Klant aan MAIN Energie, de Leverancier(s), de Installateur of hulppersonen van MAIN Energie of van de		
Leverancier(s) op eerste verzoek toegang verlenen tot de onderneming dan wel de locatie waar deze Zaken
zich bevinden. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder Klant beslag wordt gelegd,
indien Klant surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt
aangevraagd of uitgesproken of Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien Klant enige
betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft. Klant vrijwaart MAIN Energie voor aanspraken van
derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het
handelen of het nalaten van Klant.
Indien derden pretenderen rechten te hebben ten aanzien van door MAIN Energie aan Klant geleverde Zaken,
dient Klant MAIN Energie binnen vierentwintig (24) uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de
hoogte te stellen. MAIN Energie is in dat geval gerechtigd doch niet verplicht om de betreffende Zaken bij
Klant weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan, zonder dat MAIN Energie gehouden is
tot betaling aan Klant van enige vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van het weg (laten) halen en
terug nemen van die Zaken. Enigerlei verwijdering van Zaken mag slechts door of vanwege MAIN Energie of
haar Leverancier(s) plaatsvinden.
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3.10

Klant is verplicht de Zaken goed bereikbaar te houden, alsmede MAIN Energie, de Leverancier(s), de 		
Installateur of hulppersonen van MAIN Energie of van de Leverancier(s) toe te laten tot de ruimte waarin
de Zaken zijn geplaatst, en ongehinderd toe te laten de Zaken te verwijderen. MAIN Energie is niet 		
gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om tegels,leidingen, et cetera in de 		
oorspronkelijke staat te herstellen.

Artikel 4
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

Support betreft het verlenen van technisch support voor het opheffen van storingen in de Zaken op afstand
of op locatie.
De responsetijd is het tijdsverloop dat start op het moment van de melding van een storing door de Klant
conform hetgeen is beschreven in deze Algemene Voorwaarden, en stopt op het moment dat MAIN Energie
of haar Leverancier(s) een eerste diagnose heeft ingesteld en MAIN Energie of haar Leverancier(s) 		
mededeelt aan de Klant wat de oplossingsrichting en hersteltijd is. De Responsetijd bedraagt regulier twee
(2) Werkdagen. In geval van een spoedeisende storing, ter beoordeling van MAIN Energie of haar 			
Leverancier(s), bedraagt de responsetijd regulier één (1) Werkdag.
Een storing is een gebrek in de werkzaamheid of andere gebreken in Zaken die inhouden dat deze niet 		
voldoen aan de relevante, tussen Partijen schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. De klant 		
dient in alle gevallen een storing direct te melden aan MAIN Energie of haar Leverancier(s).
Gedurende Werkdagen kan de Klant op basis van fair use, gratis contact opnemen via sales@mainenergie.nl
of via 088 08 09 100 voor vragen over de Zaken.
Preventief onderhoud wordt ter discretie van MAIN Energie of haar Leverancier(s) geleverd ten behoeve van
het functioneren van de Zaken.
MAIN Energie of haar Leverancier(s) zal onderhoud naar beste weten uitvoeren. Arbeidsloon en voorrijkosten
die worden gemaakt door MAIN Energie of haar Leverancier(s) om een storing te verhelpen, zijn niet 		
inbegrepen in de overeengekomen vergoeding, tenzij anders staat beschreven in de Overeenkomst. 		
Eventuele vervanging van standaard componenten en andere Zaken die nodig zijn om een storing te		
verhelpen, is inbegrepen in de vergoeding als dit is beschreven in de Overeenkomst.
MAIN Energie of haar Leverancier(s) is niet gehouden hulp te bieden bij (gebruiks)fouten, invloeden van 		
buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens Klant of van andere niet aan MAIN
Energie of haar Leverancier(s) toe te rekenen oorzaken.

Artikel 5
5.1

5.2

5.3

Support

Vergoeding & Betaling

De Klant is gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen aan MAIN Energie, of via door MAIN 		
Energie aangewezen partijen. Vergoedingen, prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro (EUR) en zijn exclusief
btw en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij door
MAIN Energie schriftelijk anders is vermeld.
Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, geldt het volgende. Facturen van MAIN Energie of facturen die
namens MAIN Energie worden verzonden zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke
afspraken tussen Partijen over automatische incasso, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum
integraal door Klant worden betaald. Betaling door de klant geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of
opschorting. Bij het uitblijven van tijdige volledige betaling is MAIN Energie gerechtigd om zonder
ingebrekestelling de desbetreffende Zaken uit te schakelen op afstand totdat openstaande facturen zijn 		
voldaan.
MAIN Energie is gerechtigd haar vorderingen over te dragen aan een andere partij ten behoeve van inning en/
of andere doeleinden.
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Artikel 6
6.1

6.2
6.3

6.4

Ingeval een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst of een koopovereenkomst wordt aangegaan geeft
MAIN Energie bij het aangaan van een Overeenkomst aan de Klant uitsluitend het niet-exclusieve, nietoverdraagbare recht tot het gebruik van de Zaken, dit alleen ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening
en -voering van Klant. De broncode van enige Programmatuur en de bijbehorende technische documentatie
worden niet aan Klant ter beschikking gesteld; Klant krijgt daarop generlei gebruiksrecht of andersoortig 		
recht. Het is MAIN Energie respectievelijk haar Leverancier(s) toegestaan technische maatregelen te nemen
ter bescherming van de Zaken en gerelateerde rechten c.a.
Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor de door de Klant aangeleverde informatie, de keuze, het gebruik,
en de toepassing van door MAIN Energie geleverde Zaken binnen of buiten de organisatie van Klant.
Klant is op geen enkele wijze gerechtigd het in artikel 6.1 genoemde gebruiksrecht over te dragen en/of in
sublicentie te geven, wijzigingen, koppelingen en/of (andere) toevoegingen aan de Zaken of een deel 		
daarvan aan te (laten) brengen, alsmede de Zaken of een deel daarvan te verhuren, verkopen, uit te besteden
en/of in sublicentie te geven, vervreemden, verpanden, op enigerlei wijze tot zekerheid over te dragen, 		
daarop een optierecht te vestigen of onder welke titel dan ook aan derden beschikbaar te stellen.
MAIN Energie respectievelijk haar Leverancier(s) zijn exclusief rechthebbenden op het geheel van 		
intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake de Zaken. Klant verkrijgt daarop generlei (gebruik)
rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze
Algemene Voorwaarden, de Offerte of enige Overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door
MAIN Energie aan Klant bevestigd.

Artikel 7
7.1

7.2

7.3

Gebruiksrechten

Aansprakelijkheid en overmacht

De totale aansprakelijkheid van MAIN Energie, de Leverancier(s), de Installateur of hulppersonen van MAIN
Energie of van de Leverancier(s) die uit de Offerte en of Overeenkomst(en), Algemene Voorwaarden en/of de
uitvoering ervan voortvloeit en/of daarmee verband heeft, is uitputtend beschreven in de bepalingen van		
(de leden van) artikel 7; buiten (de leden van) de in dit artikel 7 genoemde gevallen rust op MAIN Energie, 		
de Leverancier(s), de Installateur of hulppersonen van MAIN Energie, de Leverancier(s) of de Installateur geen
enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de aard van de betreffende vordering(en).
Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat slechts indien Klant de schade zo spoedig mogelijk na
het ontstaan ervan (doch in ieder geval binnen tien (10) Werkdagen nadat Klant met die schade bekend is
geworden, dan wel had moeten zijn) op gedetailleerde en schriftelijke wijze bij MAIN Energie meldt. Klant 		
heeft geen recht op schadevergoeding indien de Zaken waaraan de schade gerelateerd is, door en/of 		
namens Klant geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of bewerkt en/of anders gewijzigd.
Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is MAIN Energie, de Leverancier(s), de Installateur of
hulppersonen van MAIN Energie, de Leverancier(s) of de Installateur niet aansprakelijk voor (i) indirecte 		
schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verlies van en schade aan gegevens(bestanden) en schade door bedrijfsstagnatie), enigerlei schade 		
veroorzaakt door of gerelateerd aan Zaken van welke aard dan ook, alsmede (ii) enige andere schade die
in totaal meer bedraagt dan het door MAIN Energie aan Klant uit hoofde van de Offerte en/of de 			
Overeenkomst gefactureerde per maand waarbij voornoemd uit te keren bedrag in totaal maximaal EUR 		
5.000 (zegge: vijfduizend Euro) bedraagt.
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7.4

Onder ‘andere schade’ als genoemd in de vorige volzin wordt uitsluitend verstaan:(i) de redelijke, betaalde
kosten die Klant heeft moeten maken (a) ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van die ‘andere 		
schade’, (b) ter voorkoming of beperking van die ‘andere schade’ mits die kosten daadwerkelijk hebben 		
geleid tot die voorkoming of beperking ervan, en (c) om de prestatie van MAIN Energie aan de betreffende
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover die Overeenkomst niet door Klant is ontbonden, en (ii)
materiële schade aan Zaken en/of andere zaken van Klant en/of derden welke in direct verband staan
met door MAIN Energie geleverde Zaken, dit met uitsluiting van schade aan Programmatuur en 			
gegevensbestanden.
MAIN Energie is gerechtigd zich op overmacht in de zin van 6:75 BW te beroepen indien de uitvoering van
de Offerte en/of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt of in
redelijkheid niet tegen dezelfde voorwaarden kan worden verlangd, door omstandigheden die niet te wijten
zijn aan schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening
komt van MAIN Energie. MAIN Energie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geleden schade van
welke aard en omvang dan ook ten gevolge van overmacht.

Artikel 8
8.1

8.2

8.3

Artikel 9
9.1

Geheimhouding & Persoonsgegevens

Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer
met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie 		
en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen 			
mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien
deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate 		
(voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.
Van het bepaalde in artikel 8.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de 			
voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie
ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden
gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de 		
hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen 		
verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie
zoveel mogelijk te beschermen.
Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Klant, MAIN Energie en/of derden zullen die gegevens
binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk MAIN
Energie en Klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale 			
bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/
of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van
de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Elke Partij draagt zorg voor haar eigen 		
passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Beëindiging

Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere 			
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden,
indien (i) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de
andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.
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9.2

9.3

De betreffende Overeenkomst kan door MAIN Energie met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling aan Klant en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven 		
geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, (A) indien Klant in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming 		
van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening 		
van de door de Klant verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening
van een schriftelijke ingebrekestelling aan Klant, een en ander onverminderd de overige aan MAIN Energie
toekomende rechten, en (B) indien de uitkomst van een door of namens MAIN Energie uitgevoerde creditcheck naar het oordeel van MAIN Energie daartoe aanleiding geeft.
Bij beëindiging van een Overeenkomst is MAIN Energie gerechtigd de relevante Zaken bij Klant te			
verwijderen, waarbij MAIN Energie niet gehouden is tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden
om de locatie in de oorspronkelijke staat te herstellen. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, 		
betaalt Klant voor deze verwijdering een vergoeding van EUR 500,- excl. btw per verwijderde Energiescope.

Artikel 10
10.1
10.2

Artikel 11
11.1
11.2

Recht & Forum

Op onderhavige Algemene Voorwaarden, de Offerte en de Overeenkomst en/of de uitvoering en 			
totstandkoming ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden, de Offerte en de Overeenkomst en/of de uitvoering en 		
totstandkoming ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de
ter zake bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij MAIN Energie als eisende of verzoekende Partij kiest voor de
bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant alsmede tenzij Partijen in het betreffende geval
alsnog bindend advies of arbitrage overeenkomen.

Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden MAIN Energie 		
Energiescope”.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van MAIN Energie en liggen bij MAIN Energie
ter inzage. Gedrukte en/of digitale exemplaren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
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