
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Ing.W.J.Buiter (Agro Energieadvies) 

 

1. Definities 

1.1 Agro Energieadvies, gevestigd te Amstel 26, 5751 RD te Deurne, houdt zich be-

zig met het geven van advies t.a.v. energie, Biomassa, en duurzaamheid. 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer: Agro Energieadvies 

Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de 

opdracht wordt uitgevoerd. 

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, 

op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die 

hiervan het gevolg kunnen zijn, richting en/of met Opdrachtgever. 

1.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden 

van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 

 

2. Overeenkomst van opdracht 

2.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke be-

vestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever. 

2.2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk an-

ders overeengekomen.  

2.3. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene 

is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als Opdrachtgever. In 

dat geval of ingeval er twee of meer Opdrachtgevers zijn, zijn beide(n) c.q. al-

le(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Opdracht-

nemer toekomt ter zake van honorarium, verschotten, BTW, incassokosten, ren-

tes en dergelijke.  

 

3. Prijs 

3.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aan-

geboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien 

geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit arti-

kel.  

3.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honora-

rium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffin-

gen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst 
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te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, 

kosten voor revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in teke-

ning brengen van bestaande toestanden, verzendkosten en dergelijke. Deze kos-

ten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Op-

drachtgever in rekening gebracht.  

3.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium wor-

den vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium 

wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, gel-

dende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een 

daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd 

zijn tarieven eens per jaar te verhogen.  

3.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van over-

heidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kos-

ten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

3.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldig-

de kosten periodiek in rekening worden gebracht.  

3.6 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief 

overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit ho-

norarium of tarief. Opdrachtnemer mag onder andere, doch niet beperkt tot, 

stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen, sociale en fiscale lasten, 

heffingen, assurantiepremies en lonen doorberekenen. Een dergelijke verhoging 

kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem 

voor de ingangsdatum is medegedeeld.  

3.7 Voorts mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoe-

ring van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan 

wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat 

en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van 

Opdrachtnemer kan worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamhe-

den tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.  

 

4. Informatie Opdrachtgever 

4.1 De goede voortgang van het proces waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

zich bij de uitvoering van de opdracht begeven is een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid. Van Opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze 

steeds tijdig en in/op voor Opdrachtnemer zo efficiënt mogelijke vorm/wijze alle 
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informatie aanreikt die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de op-

dracht. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer steeds onverwijld te informeren 

omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn en hij staat 

in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem 

aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie 

4.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, van welke aard dan ook, ver-

strekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aan-

bieding hierop baseren. 

 

5. Adviezen 

5.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer 

welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. 

 

6. Intellectuele eigendom 

6.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde exclusief alle rechten op de produc-

ten/voortbrengselen van de geest, meer in het bijzonder de door hem gemaakte 

plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hier-

op betrekking hebbende informatie en “know-how”, bij de uitvoering van de op-

dracht ontwikkeld of gebruikt, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn 

gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op 

verzoek van Opdrachtgever. 

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden verveel-

voudigd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden 

worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt, 

noch door Opdrachtgever worden geëxploiteerd, gebruikt of ter beschikking 

worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer ver-

strekt zijn. 

6.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigen-

domsrechten van derden. 

 

 

 

 

7. Betalingsvoorwaarden 
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7.1.  Betaling van de facturen voor de dienstverlening van Opdrachtnemer dient door 

 Opdrachtgever te geschieden op de wijze zoals op de facturen vermeld. De beta-

 lingstermijn van de facturen is binnen 14 dagen na de datum van de factuur. 

7.2. Voor opleidings- en trainingstrajcten geldt dat er een vooruitbetaling plaatsvindt 

van 50% van de totale kosten. Deze betaling dient uiterlijk één week voor aan-

vang van het opleidingstraject ontvangen te zijn op de bank- of girorekening 

van Opdrachtnemer. 

7.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op 

verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor 

betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde ter-

mijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht 

de overeenkomst op te schorten of/en te ontbinden en zijn schade op Opdracht-

gever te verhalen. 

7.4. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verre-

kenen is uitdrukkelijk uitgesloten. Door Opdrachtgever gedane betalingen strek-

ken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en renten en ver-

volgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al 

vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere fac-

tuur. 

7.5. De volledige vordering van Opdrachtnemer is onmiddellijk opeisbaar indien: 

 a. een betalingstermijn is overschreden; 

 b.  Opdrachtgever failliet is, of in surseance van betaling is; 

 c.  Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; 

d.  Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of 

overlijdt. 

7.6. Rente: 

De betalingstermijn van de facturen geldt als fatale termijn ex art. 6:83 sub a 

BW. Bij gebreke van betaling door Opdrachtgever binnen deze termijn is Op-

drachtgever met ingang van de daarop volgende dag van rechtswege in verzuim 

en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbe-

drag.  

7.7. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer 

van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging 

van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Alle buiten-

gerechtelijke incassokosten die door Opdrachtnemer worden gemaakt teneinde 
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nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, ko-

men ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het 

volgende incassotarief,  met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur: 

-  15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste                    

€ 2.500,00 van de vordering; 

- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende                

€ 2.500,00 van de vordering; 

- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende                

€ 5.000,00 van de vordering; 

- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende                  

€ 190.000,00 van de vordering; 

- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van                            

€ 6.775,00.  

De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente 

verschuldigd.  

7.8. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande bereke-

ning overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever ver-

schuldigd. 

7.9. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, 

komen alle werkelijke kosten – en dus niet slechts de forfaitaire proceskosten-

veroordeling door de rechter - die hij in verband met deze procedure heeft moe-

ten maken voor rekening van Opdrachtgever. 

7.10. De administratie van Opdrachtnemer levert tegenover Opdrachtgever volledig 

bewijs op van diens betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer, behoudens te-

genbewijs zijdens Opdrachtgever. 

 

8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te 

schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of 

waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon 

zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.  

8.2 Als dusdanige omstandigheden gelden ook gedragingen van personen, van wie 

Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt en ongeschikt-

heid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis ge-

bruik maakt. 
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8.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden 

ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen 

heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of 

ontbinding geleden schade. 

 

9. Wijzigingen in de opdracht 

9.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten 

van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdracht-

nemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te bren-

gen. 

9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie 

niet overeenstemt met de werkelijkheid en Opdrachtnemer daardoor meer of 

andere werkzaamheden dient te verrichten. 

 

10. Ontbinding 

10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, 

uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van 

faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtge-

ver of overdracht, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer 

gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de 

(verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in 

die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende 

te vorderen. 

10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, 

waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding of op-

schorting geleden schade. 

10.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding of opschorting als in het eerste 

lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdracht-

gever. 

10.4 Ook bij opschorting of ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Op-

drachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden 

schade. 

 

11. Reclames, klachten 
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11.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, 

doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na constatering.  

11.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op eniger-

lei wijze tekort zou zijn geschoten of van welke aard dan ook, verjaren door ver-

loop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. 

 

12. Aansprakelijkheid 

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook 

welke Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Opdrachtne-

mer gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden. 

12.2 Indien Opdrachtnemer, ondanks het hiervoor in lid 1 bepaalde, toch aansprake-

lijk mocht zijn, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade geleden door 

Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Op-

drachtnemer toe te rekenen tekortkoming ter zake waarvan Opdrachtnemer na 

een uitdrukkelijke door Opdrachtgever aangetekend verzonden ingebrekestel-

ling, toerekenbaar tekort is blijven schieten, met dien verstande dat voor ver-

goeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer ver-

zekerd is.  

12.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe 

schade wordt verstaan: 

- redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omgang van de direc-

te schade; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Op-

drachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; 

- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor 

zover afnemer aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid 

tot beperking van directe schade. 

 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder be-

 grepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door be-

 drijfsstagnatie. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden 

 is Opdrachtnemer ook nimmer aansprakelijk. 

12.4 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het 

door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te betalen 

gedrag. De te vergoeden schade zal bovendien gematigd worden, indien de door 
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Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de 

door Opdrachtgever geleden schade. 

12.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal te allen tijde beperkt worden tot 

ten hoogste het door Opdrachtnemer voor de betreffende opdracht in rekening 

gebrachte honorarium. 

 

13. Toepasselijk recht en forumkeuze 

13.1 Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

13.2 Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen van of met Opdracht-

nemer gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen 

mogen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda. 

 

14. Wijziging 

14.1 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze 

 voorwaarden te wijzigen.  

14.2 Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat 

 deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen 

 niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave 

 van de redenen. 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn door Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeen-

komst van opdracht aan Opdrachtgever ter hand gesteld, liggen voorts ter inzage op 

het kantoor van Opdrachtnemer en worden op verzoek kosteloos aan Opdrachtgever 

toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.agroenergieadvies.nl. 

 

http://www.agroenergieadvies.nl/

