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Artikel 1

Begripsomschrĳvingen

Artikel 2

Toepasselĳkheid van de Algemene Voorwaarden

In deze “Algemene Voorwaarden MAIN Energie Rendement en overige diensten” (hierna: Algemene Voorwaarden)
hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
MAIN Energie B.V.:
MAIN Energie die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft
verklaard op die rechtsverhouding;
Opdrachtgever:
iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, met wie MAIN Energie een
rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;
Leverancier(s):
de aan MAIN Energie gelieerde partners, iedere onderaannemer en/of andersoortige
leverancier van MAIN Energie of van de aan haar gelieerde partners;
Oﬀerte:
iedere oﬀerte, aanbieding en/of opgave door MAIN Energie aan Opdrachtgever ter
zake Energiediensten en aanverwante onderwerpen;
Overeenkomst:
iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake
Energiediensten en aanverwante onderwerpen;
Energiedienst:
elke dienst met betrekking tot energievraagstukken, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, Energie audits op basis van de EED richtlijnen, uitvoeren van een
energielabel-check en het daarbij toekennen van energielabels, uitvoeren
maatwerkrapporten en uitvoeren van een energiemaatregelen-check en het daarbij
vervullen van de informatieplicht van de Opdrachtgever wanneer gewenst alsmede
advies en bemiddeling inzake terugvordering energiebelasting;
Partijen, respectievelijk Partij: Opdrachtgever en/of MAIN Energie.

2.1

2.2

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Oﬀerte en Overeenkomst. Partijen verklaren en
erkennen uitdrukkelijk dat op die Overeenkomst en/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
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 Opdrachtgever
die een consument is en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd de
betreﬀende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat Opdrachtgever binnen een periode van
dertig (30) dagen na de bekendmaking schriftelijk aan MAIN Energie bericht. 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.

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering
3.1

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 de in de Oﬀerte en/of Overeenkomst overeengekomen duur.
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3.2.

3.3

3.4
3.5

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. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mag MAIN
Energie de uitvoering van de Overeenkomst en/of Oﬀerte, geheel af gedeeltelijk aan derden of Leverancier(s)
uitbesteden dan wel door personeel dat in dienst is van een af meer derden of Leverancier(s) laten uitvoeren,
zonder dat dit overigens afbreuk doet aan de rechten en verplichtingen die voor MAIN Energie uit de
Overeenkomst en/of Oﬀerte voortvloeien.
Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst, is Opdrachtgever niet gerechtigd een
Overeenkomst en/of Oﬀerte (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of te ontbinden dan wel over te dragen.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst vóór het verstrijken van de 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.
MAIN Energie houdt de overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of Oﬀerte
aan. Deze termijnen zijn echter niet fataal.
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 4 Annulering of vertraging
4.1.

4.2.

De Opdrachtgever zal MAIN Energie alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het
annuleren of onderbreken van de Energiedienst, indien en voor zover de oorzaak van de intrekking of
onderbreking aan de Opdrachtgever valt toe te rekenen. Overigens laat dit het recht van MAIN Energie tot het
nemen van gerechtelijke maatregelen onverlet.
Bij vertraging van het uitvoeren van de Energiedienst heeft MAIN Energie het recht extra kosten door te
berekenen, indien de vertraging niet aan MAIN Energie is toe te rekenen.

Artikel 5
5.1

5.2

5.3

5.4

Vergoeding & Betaling

De Opdrachtgever 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 en/of Oﬀerte anders is bepaald, geldt het volgende. Facturen van MAIN
Energie of facturen die door of 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 Opdrachtgever worden betaald. Betaling door de Opdrachtgever
geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.
Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim
te zijn en heeft MAIN Energie zonder ingebrekestelling het recht hem over het hele verschuldigde bedrag een
rente berekend naar de maatstaf van de wettelijke rente, van de vervaldag af in rekening te brengen.
Bovendien heeft MAIN Energie het recht om op de Opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten te
verhalen.
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 Overmacht
6.1

6.2

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.
Indien derden van wie MAIN Energie voor de uitvoering van de Oﬀerte en/of Overeenkomst afhankelijk is, hun
verplichtingen jegens MAIN Energie niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens
het eerste lid van dit artikel overmacht voor MAIN Energie zouden hebben opgeleverd, levert dit niet of niet
tijdig nakomen door die derden ook voor MAIN Energie zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 7
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

Aansprakelĳkheid

De totale aansprakelijkheid van MAIN Energie, haar Leverancier(s) of door MAIN Energie ingeschakelde
derden, 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 artikel 7; buiten de
in dit artikel 7 genoemde gevallen rust op MAIN Energie, haar Leverancier(s) of door MAIN Energie
ingeschakelde derden, geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de aard van de
betreﬀende vordering(en).
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MAIN Energie aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst en/of Oﬀerte, tijdig aan MAIN Energie worden verstrekt. Heeft Opdrachtgever
deze gegevens niet of niet tijdig verstrekt, dan is MAIN Energie niet aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of Oﬀerte benodigde gegevens
niet tijdig aan MAIN Energie zijn verstrekt, heeft MAIN Energie het recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten.
Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Opdrachtgever
verstrekte informatie. MAIN Energie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
MAIN Energie is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MAIN Energie evident kenbaar behoorde te zijn.
Alle diensten die door de MAIN Energie worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. MAIN Energie kan niet instaan voor de volledigheid van de
door haar verrichte controle, bemiddeling en/of advies.
Enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat slechts indien Opdrachtgever de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan ervan (doch in ieder geval binnen tien (10) werkdagen nadat Opdrachtgever
met die schade bekend is geworden, dan wel had moeten zijn) op gedetailleerde en schriftelijke wijze bij
MAIN Energie meldt. MAIN Energie is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor door hem
geleden schade, indien de Opdrachtgever aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een aan
MAIN Energie verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de Oﬀerte en/of Overeenkomst.
Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is MAIN Energie (en haar Leverancier(s)) niet aansprakelijk
voor 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. Indien MAIN Energie
overeenkomstig het bepaalde in van dit artikel aansprakelijk is, dan is deze beperkt tot maximaal de hoogte
van het aan MAIN Energie voor de desbetreﬀende opdracht verschuldigde bedrag, bij opdrachten met een
langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden voor de desbetreﬀende opdracht
verschuldigde bedrag.
Ten behoeve van personeel en organen van MAIN Energie en bij het uitvoeren van de opdracht
ingeschakelde derden waarvoor MAIN Energie aansprakelijk is en hun personeel worden eveneens bedongen
alle bepalingen betreﬀende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van MAIN Energie.
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7.8

7.9

Elke aansprakelijkheid van MAIN Energie of door MAIN Energie ingeschakelde derden, vervalt na verloop
van één jaar, te rekenen vanaf de dagtekening van de eindfactuur dan wel bij een voor verdeling vatbare
opdracht te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur voor het gedeelte van de opdracht waarop de
schade betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van MAIN Energie is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MAIN Energie in het betreﬀende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 8
8.1

8.2

8.3
8.4

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, indien de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs onderkend
behoort te worden. 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.
MAIN Energie mag derden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken worden, in kennis stellen van
gegevens waarvoor geheimhouding geldt. MAIN Energie verplicht door haar bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden tot een zelfde geheimhouding als vermeld in lid 1.
Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Opdrachtgever, MAIN Energie en/of derden zullen die
gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van
respectievelijk MAIN Energie en Opdrachtgever 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.

Artikel 9 Ontbinding en beëindiging
9.1

9.2

Iedere Partij is bevoegd de betreﬀende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden, indien de
andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, onder beheer,
bewind of curatele wordt gesteld.
MAIN Energie heeft het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met
onmiddellijke ingang de uitvoering van de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving op
te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van MAIN Energie, zonder dat
MAIN Energie tot enige schadevergoeding gehouden is, (A) indien Opdrachtgever in gebreke blijft ter zake
de behoorlijke of (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar
niet beperkt tot de voldoening van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen) en nadat veertien
(14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan Opdrachtgever, en (B)
indien de uitkomst van een door of namens MAIN Energie uitgevoerde credit-check naar het oordeel van
MAIN Energie daartoe aanleiding geeft. Een en ander onverminderd recht van MAIN Energie op vergoeding
van de schade die het gevolg is van de tekortkoming in de nakoming en de opschorting of ontbinding
alsmede de overige aan MAIN Energie toekomende rechten.
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9.3

In deze gevallen is elke vordering die MAIN Energie ten laste van de Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens
opeisbaar.
Het gestelde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing indien de tekortkoming in de nakoming gezien haar
bijzondere aard of geringe betekenis deze opschorting of ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en gebruik resultaten
10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

MAIN Energie, haar Leverancier(s) of de door MAIN Energie ingeschakelde derden, behouden zich
uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten waaronder copyright, octrooi en alle andere intellectuele
eigendomsrechten, voor met betrekking tot producten en diensten die MAIN Energie aan Opdrachtgever
verstrekt.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gebruik van deze producten en diensten met derden te delen
anders dan het ter inzage geven van data ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de diensten van
MAIN Energie.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen,
modellen, diensten en andere producten waarop intellectueel eigendomsrecht van MAIN Energie haar
Leverancier(s) of de door MAIN Energie ingeschakelde derden rust, een en ander in de ruimste zin van het
woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Eventuele
gebruiksrechten vervallen bij (tussentijdse) beëindiging van de relatie tussen partijen.
Opdrachtgever heeft het recht resultaten van diensten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Opdrachtgever heeft recht op het gebruik
van de resultaten van het uitvoeren van de Energiedienst, zoals door MAIN Energie aan de Opdrachtgever
verstrekt.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het in andere artikelen bepaalde, geldt
het in lid 4 van dit artikel bepaalde met dien verstande dat MAIN Energie, haar Leverancier(s) of de door
MAIN Energie ingeschakelde derden, de intellectuele en industriële eigendomsrechten van resultaten
toekomt en dat MAIN Energie, haar Leverancier(s) of de door MAIN Energie ingeschakelde derden, het recht
heeft de resultaten en de verkregen kennis, ervaring en dergelijke van het uitvoeren van de Energiedienst
voor haar eigen bedrijfsvoering en voor derden te gebruiken of te doen gebruiken.

Artikel 11 Reclames
11.1

11.2
11.3

Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30
dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, danwel
binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan MAIN Energie kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever.
Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/
of facturen te hebben geaccepteerd.
Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft MAIN Energie de keuze tussen het kosteloos verbeteren
of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, het corrigeren van facturen of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door
Opdrachtgever reeds betaalde bedragen.

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1
12.2
12.3

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden MAIN Energie
Rendement en overige diensten”.
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.
Op onderhavige Algemene Voorwaarden, de Oﬀerte en de Overeenkomst en/of de uitvoering en
totstandkoming ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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12.4

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 Opdrachtgever alsmede tenzij Partijen in het
betreﬀende geval alsnog bindend advies of arbitrage overeenkomen.

MAIN Energie B.V.
Stammerkamp 1
1112 VE Diemen

T 088 08 09 100
E sales@mainenergie.nl

IBAN NL55 RABO 0300 577 427
BIC RABONL2U

Btw NL.8119.51.947.B.01
KvK 34185989

W www.mainenergie.nl

8

