Algemene Verkoopvoorwaarden van Freenergics b.v.
voor zakelijke leveringen.
1. Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten
betreffende verkoop en levering van zaken en/of diensten
door Freenergics B.V. en alle door Freenergics B.V. in stand
gehouden ondernemingen, hierna te noemen "Freenergics",
zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2. Eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene
voorwaarden en andere van de voorwaarden van
Freenergics afwijkende bedingen worden door Freenergics
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zij uitdrukkelijk en
schriftelijk door Freenergics worden erkend.
1.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling
van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook
geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan
de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte
van de betreffende bepaling.
2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van Freenergics zijn geheel
vrijblijvend en op geen enkele wijze bindend.
Overeenkomsten alsook wijzigingen of annuleringen daarvan
zijn voor Freenergics eerst bindend wanneer zij door haar
schriftelijk zijn aanvaard. De wederpartij is door haar
opdracht, die geldt als onherroepelijk aanbod, gebonden.
2.2. Gegevens door Freenergics in drukwerken verstrekt zijn
van vrijblijvende aard en zonder voorafgaand bericht aan
wijziging onderhevig; zij binden Freenergics pas nadat zij
van een overeenkomst deel zijn gaan uitmaken. Op alle
informatie welke bij aanbiedingen of overeenkomsten door
Freenergics is bijgevoegd, dan wel mondeling is
medegedeeld, behouden wij ons alle eigendoms- en
auteursrechten voor, welke informatie zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet aan derden mag worden
overhandigd of ter inzage mag worden gegeven.
3. Maten, gewichten, aantallen en verdere gegevens
3.1. Geringe afwijkingen van opgegeven modellen en/of
tekeningen, gewichten en/of kleuren of andere afwijkingen,
waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de
technische en/of esthetische uitvoering, geven de
wederpartij geen recht op annulering danwel op ontbinding
van de overeenkomst, geen recht om ontvangst of betaling
te weigeren en evenmin recht op enige andere actie
harerzijds.
3.2. Voor aantallen en gewichten geldt behoudens een
andersluidende schriftelijk overeengekomen bepaling een
afwijking van maximaal 10% als gering, terwijl voor maten en
kleuren de voor het product gebruikelijke tolerantie wordt
voorbehouden.
4. Prijzen
4.1. De prijzen vermeld in catalogi en prijslijsten van
Freenergics zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde gewijzigd
worden. De prijzen die op de overeenkomst met de
wederpartij van toepassing zijn, zijn de prijzen die gelden op
het moment waarop de overeenkomst voor Freenergics door
haar schriftelijke aanvaarding verbindend wordt.
De prijzen zijn inclusief de standaardverpakking en
gebaseerd op eenmalige levering. De montageprijzen zijn
gebaseerd op een ononderbroken montage.
Indien de opdrachtgever een van de standaardverpakking
afwijkende verpakking wenst en zulks met Freenergics
overeenkomt komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
Afwijking van de verpakkingsstandaard, het dientengevolge
gebruikte verpakkingsmateriaal en de verwerking ervan na
ontvangst valt onder de verantwoordelijkheid van
opdrachtgever.
Het
niet
gebruiken
van
de
standaardverpakking geeft geen recht op prijsverlaging.
4.2. Alle door Freenergics opgegeven prijzen zijn "af fabriek"
of "af magazijn", waaronder tevens te begrijpen de fabriek
en/of het magazijn van een toeleverancier; zij zijn exclusief
o.a. BTW en soortgelijke belastingen, douanerechten,
verpakking, vervoer, verzekering etc.

4.3. Freenergics heeft het recht om ingeval van
kostenstijging tussen het tijdstip van de totstandkoming van
de overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en
ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs
dienovereenkomstig te verhogen zodanig dat zulke
kostenstijging daarin volledig of verhoudingsgewijs is
verwerkt. Onder kostenstijgingen worden o.a. doch niet
uitsluitend begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit:
vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten,
belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen
van
grondstoffen
en
energie,
alsmede
wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door
leveranciers
in
rekening
gebrachte
kosten
of
wetswijzigingen.
Ingeval de wederpartij, binnen 14 dagen nadat Freenergics
hem in kennis heeft gesteld van een prijsverhoging als
hierboven omschreven, schriftelijk aan Freenergics verklaart
daarmee niet akkoord te gaan, heeft Freenergics het recht
om de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte
ontbonden te verklaren, zonder jegens de wederpartij
schadeplichtig te worden.
4.4. Freenergics heeft het recht om bij levering van zaken
en/of diensten met een factuurwaarde lager dan een door
haar te bepalen bedrag, boven en behalve de prijzen een
afzonderlijk
bedrag
aan
administratieen/of
behandelingskosten in rekening te brengen.
4.5. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Freenergics
begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in
rekening te brengen zodra het daarvoor in rekening te
brengen bedrag bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd
al hetgeen door Freenergics in overleg met de
opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst
boven de in het contract of de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of
aangebracht, danwel door Freenergics boven de in het
contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
werkzaamheden wordt gepresteerd.
5. Leveringstermijnen
5.1. De door Freenergics opgegeven en met Freenergics
overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
Behalve in geval van grove schuld zijdens Freenergics,
welke door opdrachtgever genoegzaam wordt aangetoond of
bewezen geeft overschrijding van de levertijd de wederpartij
geen recht op schadevergoeding danwel gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting.
5.2. In geval van overmacht, alsmede indien door een - al
dan niet verwijtbaar - handelen of nalaten van de wederpartij
of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertijd
tenminste worden verlengd met de duur van de vertraging.
Freenergics verwittigt de wederpartij zo spoedig mogelijk van
een dergelijke verlenging of vertraging.
5.3. Freenergics is bevoegd door middel van deelleveringen
aan haar verplichtingen te voldoen.
5.4. De overeengekomen levertermijn gaat in op de dag van
de opdrachtbevestiging.
6. Levering en risico
6.1. De door Freenergics te leveren zaken gelden - ook
indien franco, c&f, c.i.f., f.o.b. geleverd wordt of indien is
overeengekomen dat Freenergics zorg zal dragen voor
montage van de zaken - als geleverd:
a. op het moment waarop de zaken de fabriek of het
magazijn waaronder tevens te begrijpen de fabriek of het
magazijn van een toeleverancier - verlaten;
b. indien is overeengekomen dat de zaken worden
afgehaald op het aan wederpartij meegedeelde moment
waarop de zaken ter afhaling gereed liggen.
6.2. Na levering als bedoeld in 6.1. zijn de zaken voor
rekening en risico van de wederpartij, ook indien Freenergics
het vervoer verzorgt.
6.3. Freenergics heeft het recht soortzaken in gedeelten te
leveren en dienovereenkomstig te factureren.
6.4. Freenergics bepaalt de wijze van verzending om aan
haar leveringsverplichtingen te voldoen, indien een
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leveringsverplichting voor Freenergics bij overeenkomst is
overeengekomen.
Indien de opdrachtgever bepaalde bijzondere aanwijzingen
geeft, geschiedt het voldoen hiervan geheel voor risico van
de opdrachtgever.
6.5. Voorts behoeft Freenergics niet te leveren in alle
gevallen van overmacht, zolang de overmacht voortduurt. In
geval van overmacht van de ene partij is de andere partij
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
te ontbinden, indien de overmacht langer dan twee maanden
heeft geduurd. In dat geval is de wederpartij niet gerechtigd
tot enige schadevergoeding, de vordering ex 6:78 is
uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Weigering van ontvangst
7.1. De wederpartij is verplicht de zaken in ontvangst te
nemen resp. af te halen. Indien de wederpartij deze
verplichting niet nakomt, heeft Freenergics het recht haar
een nieuwe termijn van minstens acht dagen te stellen.
Indien de wederpartij ook binnen die nadere termijn niet
afneemt, komen alle gevolgen daarvan voor rekening van de
wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in
het bijzonder heeft Freenergics alsdan het recht om de
overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te
vorderen.
8. Montage
8.1. Indien Freenergics aangeboden heeft de materialen te
monteren is de prijs berekend inclusief montage van het in
de opdrachtbevestiging genoemde werk of zijn leverings- en
montageprijs ieder afzonderlijk aangegeven.
8.2. De wederpartij draagt het risico van fouten in door of
namens haar voorgestelde constructies en werkwijzen dan
wel in door of namens haar aan Freenergics ter uitvoering
ter hand gestelde ontwerpen; Freenergics draagt voor de
inhoud daarvan geen enkele verantwoordelijkheid.
8.3. Indien Freenergics alleen de materialen levert, maar bij
de montage van advies dient, zal de montage buiten haar
verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. De gemaakte
kosten voor het advies zullen, wanneer zulks is
overeengekomen, aan de wederpartij in rekening worden
gebracht.
8.4. Voor de opslag van door Freenergics geleverde zaken
en haar montage-uitrusting, dient haar kosteloos een goed
bereikbare, geschikte, droge en veilige (en voor de montageuitrusting goed afsluitbare) ruimte op de bouwplaats ter
beschikking gesteld te worden. Voorts dient Freenergics
naar behoefte kosteloos water, elektrische stroom en
aansluitingen
daarvoor
ten
behoeve
van
lichte
gereedschappen en eventueel noodzakelijke verlichting ter
beschikking te worden gesteld.
8.5. Het opgegeven montageschema geldt bij benadering.
Het montageschema wordt, onverminderd de rechten van
Freenergics voortvloeiende uit bij de wederpartij ontstane
resp. voor diens risico komende vertragingen, tenminste
opgeschort met de tijd, gedurende welke de wederpartij in de
nakoming van zijn verplichtingen uit deze of een andere
transactie in gebreke is. Een hernieuwde vaststelling van het
montageschema vindt plaats afhankelijk van de gegeven
mogelijkheden. De montage dient ononderbroken en zonder
hinder als gevolg van werkzaamheden van derden te kunnen
geschieden.
8.6. Indien Freenergics de montagewerkzaamheden buiten
haar schuld niet ononderbroken kan uitvoeren heeft zij het
recht het gereedgekomen gedeelte op te leveren en te
factureren.
8.7. Indien door de schuld van Freenergics overschrijding
van de overeengekomen termijnen plaatsvindt, is de
wederpartij, nadat de wederpartij aan Freenergics een
redelijke termijn gesteld heeft waarbinnen deze haar
verplichtingen alsnog kan nakomen, gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen indien, door deze nalatigheid,
Freenergics bij de nakoming van haar verplichtingen geen
belang meer heeft.
9. Anodiseren of lakken
9.1. Voor het lakken van materialen wordt garantie verleend
overeenkomstig de bepalingen in de garantieverklaring

betreffende lakwerk doch uitsluitend voor zover in de
overeenkomst met opdrachtgever uitdrukkelijk garantie is
overeengekomen.
9.2. Voor materialen welke door Freenergics worden bewerkt
(lakken of anodiseren) geldt een uitvalspercentage van 3%.
Indien Freenergics een bewerking uitvoert op door de
opdrachtgever geleverde materialen dient de opdrachtgever
3% meer te leveren dan de nominale hoeveelheid.
9.3. Ten aanzien van door Freenergics van derden
betrokken materialen en/of producten, aangewend bij
bewerking, gelden tegenover de opdrachtgever de
garantiebepalingen van de leveranciers van Freenergics in
aanvulling op deze voorwaarden. Er wordt geen garantie
verleend voor bewerking aan materialen van derden met een
andere legering dan die legeringen welke door Freenergics
worden betrokken.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door Freenergics geleverde zaken blijven
eigendom van Freenergics tot aan het moment van algehele
voldoening van al hetgeen Freenergics uit hoofde van de
met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) te vorderen
heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en
vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de
nakoming van zodanige overeenkomst. Het eigendom gaat
voorts pas dan op de koper over, wanneer deze al onze
vorderingen ook uit hoofde van andere leveringen, geheel
voldaan heeft, en vooral ook alle in betaling gegeven wissels
en cheques in contanten gehonoreerd zijn.
Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een
retentierecht te beroepen voor
wat betreft de
bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door
haar verschuldigde prestaties.
10.2.
Indien
de
door
Freenergics
onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bestanddeel
worden van een andere zaak of worden gevormd tot een
andere zaak, wordt Freenergics mede-eigenaar van die
andere zaak in verhouding van de waarde van die door
Freenergics geleverde zaak tot die van de andere zaak,
respectievelijk blijft Freenergics eigenaar van de gevormde
zaak. Voor de periode dat de wederpartij uit welke hoofde
ook nog iets aan Freenergics is verschuldigd, draagt reeds
bij voorbaat voorzover mogelijk de mede-eigendom van die
andere zaak, respectievelijk de eigendom van de gevormde
zaak, aan Freenergics over. De wederpartij machtigt
Freenergics onherroepelijk al hetgeen te verrichten wat
nodig is om de (mede-)eigendom te verwerven, gelijk de
wederpartij zich overigens verplicht tot volledige
medewerking terzake. De wederpartij verplicht zich om de
zaak op voor derden kenbare wijze voor Freenergics te
houden.
De wederpartij zal steeds op eerste verzoek van Freenergics
medewerking verlenen aan de vestiging van een pandrecht
ten behoeve van Freenergics op de in dit artikel bedoelde
gevormde zaken danwel op de zaken, waarvan de door
Freenergics geleverde zaken bestanddeel is geworden.
10.3. De wederpartij is niet gerechtigd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken geheel of gedeeltelijk
te vervreemden of aan derden in pand te geven. Bij
overtreding hiervan dient, ongeacht de betalingscondities, de
verschuldigde som terstond te worden voldaan. In geval van
doorverkoop cedeert de koper (wederverkoper) aan
Freenergics reeds bij de totstandkoming van de
overeenkomst alle daaruit voortspruitende rechten op het
incasseren van vorderingen op eigen naam. Wij hebben te
allen tijde het recht van koper namen en adressen en
opgave van het debet-saldo der klanten te verlangen en
gene van de cessie in kennis te stellen met als gevolg, dat zij
dan enkel nog aan ons mogen presteren.
10.4. Onverminderd de overige haar toekomende rechten,
wordt Freenergics onherroepelijk door de wederpartij
gemachtigd om, indien laatstgenoemde haar verplichtingen
jegens Freenergics niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te
betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom
toebehorende zaken weer tot zich te nemen.
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11. Retourzendingen, reclame en garantie
11.1. Opdrachtgever heeft de plicht de goederen bij
ontvangst zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf
werkdagen te onderzoeken. Bij uiterlijk waarneembare
gebreken of beschadigingen aan de verpakking en/of de
betreffende goederen of zaken ten tijde van de ontvangst
dient opdrachtgever op de vrachtbrief die de zaken vergezelt
aantekening te maken van de aard en omvang van de
schade.
11.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Freenergics en
mits franco toegezonden.
Alle met dergelijke retourzendingen verband houdende
kosten komen ten laste van de wederpartij.
Indien goederen teruggegeven of retour gezonden worden,
draagt de opdrachtgever alle risico’s tot de betreffende
goederen bij de locatie van Freenergics, vanwaar zij naar
opdrachtgever zijn verzonden of aan hem zijn afgegeven,
zijn afgeleverd c.q. de betreffende vrachtbrief is afgetekend.
11.3. Reclames betreffende uitwendig waarneembare
gebreken dienen schriftelijk en gemotiveerd en binnen acht
werkdagen na levering in de zin van art. 6 te geschieden, bij
gebreke waarvan elke aanspraak tegen Freenergics ter zake
van die gebreken vervalt. Geringe afwijkingen in uitvoering,
met
name
geringe
kleurverschillen,
of
geringe
materiaalfouten vormen nimmer grond voor reclame.
Bij reclames omtrent een manco in de levering door
Freenergics gaat een eventuele aansprakelijkheid nimmer
verder dan aanvulling van het tekort.
11.4. Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare
gebreken dienen schriftelijk en binnen acht dagen na
constatering daarvan - en uiterlijk voor het verstrijken van de
garantietermijn gespecificeerd in lid 5 - te geschieden, bij
gebreke waarvan elke aanspraak tegen Freenergics ter zake
van die gebreken vervalt.
11.5. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering of
wijze van dienstverlening schort de betalingsverplichting van
de wederpartij van deze en andere leveringen niet op en
geeft de wederpartij evenmin recht op verrekening.
11.6. Met inachtneming van de hieronder gestelde
beperkingen staat Freenergics in voor de deugdelijkheid van
de door haar geleverde en gemonteerde zaken onder de
navolgende voorwaarden:
a. de garantie geldt uitsluitend indien de gebreken zich
openbaren binnen drie maanden na de levering in de zin
van art. 6;
b. de garantie geldt uitsluitend ten aanzien van die
gebreken aan de geleverde zaken, waarvan de
wederpartij bewijst dat zij uitsluitend of overwegend als
direct gevolg van fouten in de door Freenergics
geleverde materialen of door gebrekkige afwerking van
die materialen door Freenergics zijn veroorzaakt;
c. buiten de garantie vallen kleine onvolkomenheden en
beschadigingen,
zoals
onder
meer
geringe
kleurverschillen, die geen afbreuk doen aan de
functionele eigenschappen van de geleverde en
gemonteerde zaken;
d. de garantie voor (onderdelen van) zaken die Freenergics
niet zelf heeft vervaardigd, of voor gebreken die het
gevolg zijn van onvoldoende c.q. onoordeelkundige
bewerking van (onderdelen van) door Freenergics
geleverde zaken, is beperkt tot de garantie die
Freenergics op haar beurt van haar toeleverancier c.q.
bewerker verkrijgt respectievelijk tot de in die branche
gebruikelijke garantie;
e. ieder recht op garantie vervalt in geval van normale
slijtage, indien blijkt dat door derden aan de zaken
reparaties zijn verricht of indien de door Freenergics
gegeven voorschriften en richtlijnen voor onderhoud,
gebruik, plaatsing, opslag etc. niet in acht zijn genomen;
f. het
beweerdelijk
niet
nakomen
van
de
garantieverplichting ontheft de wederpartij niet van de
verplichtingen, welke voor haar uit deze of enige andere
met Freenergics gesloten overeenkomst mochten
voortvloeien; g. ieder recht op garantie vervalt indien de
wederpartij enige uit een met Freenergics gesloten
overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet
tijdig nakomt.

h. ieder recht op garantie vervalt indien aannemelijk is dat
de gebreken zijn veroorzaakt door de wijze waarop de
wederpartij daarmee is omgegaan.
11.7. De garantie van Freenergics omvat uitsluitend hetzij
het herstel van de gebreken, hetzij de vervanging van de
gebrekkige zaken of het opnieuw verrichten van de
gebrekkige werkzaamheden, hetzij de gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst en pro rata creditering, één
en ander ter keuze van Freenergics. Freenergics heeft het
recht om op een eerder door haar ter zake gemaakte keuze
terug te komen.
Ten aanzien van de omvang van de garantie geldt voorts het
in artikel 12 lid 5 bepaalde.
12. Aansprakelijkheid
12.1. Freenergics is behoudens in geval van grove schuld of
nalatigheid aan haar zijde, welke door opdrachtgever dient te
worden bewezen, niet verder aansprakelijk dan tot nakoming
van haar in artikel 11 omschreven garantieverplichtingen.
Freenergics is mitsdien op geen enkele wijze aansprakelijk
voor schade ontstaan in verband met of veroorzaakt door
van haar afkomstige zaken en/of door haar verrichte
werkzaamheden, hoe deze schade ook is ontstaan en van
welke aard zij ook is. Met name is elke vordering ter zake
van bedrijfsschade of andere vorm van gevolgschade
uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2. Freenergics bedingt alle wettelijke en contractuele
verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede
ten behoeve van haar ondergeschikten en de nietondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet
aansprakelijk zou zijn.
12.3. Freenergics is in principe niet aansprakelijk voor
eventuele schade, door de wederpartij geleden ten gevolge
van door haar bij wijze van service gegeven adviezen. Indien
de advisering echter geschiedt op basis van een specifieke
overeenkomst en Freenergics ter zake een vergoeding heeft
bedongen, is zij voor haar advies aansprakelijk, doch slechts
indien en voor zover de wederpartij schade lijdt die het
rechtstreekse gevolg is van een eventuele tekortkoming in
dat advies. Freenergics is niet aansprakelijk indien en voor
zover de schadelijke gevolgen van een dergelijke
tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij een
normale vakkennis van de wederpartij of de door haar
ingeschakelde derde voorkomen hadden behoren te worden.
Freenergics is bovendien slechts aansprakelijk voor en
gehouden om schade te vergoeden indien en voor zover de
tekortkoming in haar advies onder de gegeven
omstandigheden vermeden had behoren te worden en
alsdan tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijk voor
het betreffende advies bedongen vergoeding.
12.4. De wederpartij is gehouden Freenergics en haar
personeel ter zake van alle met de door haar met de
wederpartij
gesloten
overeenkomst
samenhangende
vorderingen van derden en alle daarmede verband
houdende financiële gevolgen te vrijwaren, inclusief inbreuk
op octrooien, merken- of gebruiksrechten, handelsmodellen
en/of andere rechten van derden.
12.5. Onder uitdrukkelijke handhaving van het in artikel 11
en het hierboven onder 1 t/m 4 bepaalde is de
aansprakelijkheid van Freenergics steeds beperkt tot het
bedrag van de met de wederpartij overeengekomen koopc.q. aanneemsom voor het betreffende gedeelte van de
levering en de kosten van montage van de geleverde zaken.
12.6. Goederen van de opdrachtgever of van derden welke
ingevolge een overeenkomst met de opdrachtgever in het
bedrijf of op het terrein van Freenergics aanwezig zijn, zijn
tegen geen enkel risico verzekerd. Freenergics is niet
aansprakelijk voor schade aan deze goederen ten gevolge
van brand, explosie, waterschade, diefstal, vermissing, en
alle andere gevallen van overmacht.
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13. Betaling
13.1. Wanneer de eerste factuur van Freenergics reeds voor
of bij aflevering is verzonden, is de wederpartij verplicht deze
factuur binnen dertig dagen na aflevering te voldoen, tenzij
anders overeengekomen in de offerte.
Korting, inhouding, compensatie, verrekening of opschorting
met vorderingen door de wederpartij is zonder uitdrukkelijke
toestemming van Freenergics niet toegestaan, evenals het
achterhouden van betalingen wegens dergelijke vorderingen.
13.2. Indien de wederpartij enig door haar verschuldigd
bedrag niet tijdig voldoet, is zij in gebreke zonder dat daartoe
een nadere ingebrekestelling is vereist en is zij over het
bruto factuurbedrag met ingang van de datum waarop zij in
gebreke is een rente verschuldigd ten bedrage van de in
Nederland geldende wettelijke rente plus 4%.
13.3. Indien de wederpartij met een door haar aan
Freenergics verschuldigde betaling in gebreke is zijn alle
andere vorderingen die Freenergics op de wederpartij heeft
onmiddellijk
opeisbaar,
zonder
dat
een
nadere
ingebrekestelling is vereist.
Vanaf de dag van opeisbaarheid is de wederpartij over het
bedrag van alle vorderingen aan Freenergics een rente
verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
Freenergics behoudt zich ten alle tijden het recht voor
vooruitbetaling of betaling bij levering te vorderen.
13.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
verband houdende met de inning van enige vordering op de
wederpartij komen te haren laste. De buitengerechtelijke
kosten
bedragen
tenminste
10%
van
het/de
factuurbedrag(en) met een minimum van Euro 250,=; zij zijn
zonder nadere aanmaning verschuldigd indien Freenergics
de vordering ter incasso in handen van een derde heeft
gesteld.
13.5. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken
achtereenvolgens ter voldoening van de door haar
verschuldigde
buitengerechtelijke
incassokosten,
de
gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en
daarna in volgorde van ouderdom de openstaande
hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen
van de wederpartij.
13.6. De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen een
factuur binnen de betalingstermijn.
13.7. Freenergics heeft te allen tijde het recht om al dan niet
afdwingbare vorderingen op de wederpartij te verrekenen
met hetgeen zij aan de wederpartij of -voorzover mogelijkaan met de wederpartij gelieerde ondernemingen
verschuldigd is.
13.8. Het is de wederpartij verboden haar uit de
overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Freenergics
aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel
ook in eigendom over te dragen.
13.9. Freenergics heeft te allen tijde het recht te verlangen
dat door de wederpartij op eerste verzoek en in de door
Freenergics gewenste vorm (aanvullende) persoonlijke of
zakelijke zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van
haar verplichtingen.
Niet voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke
aanmaning geeft Freenergics het recht de door de
wederpartij verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen,
danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of
de nakoming van haar verplichtingen op te schorten,
onverminderd haar recht op schadevergoeding.
14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van
Freenergics onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze
ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds
te voorzien -, die de nakoming van de overeenkomst blijvend
of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor
zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog,
werkstaking,
oproer,
uitsluiting,
transportmoeilijkheden,
overheidsmaatregelen,
brand,
explosies, overstroming, schaars worden van materiaal,
uitrusting, werkstoffen, gebrek aan werkkrachten en andere
soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het
bedrijf van Freenergics of van één van haar toeleveranciers.
Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke
de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in

een ander land waaruit Freenergics of haar toeleveranciers
het voor de levering benodigde materiaal wil(len) betrekken.
15. Opschorting en ontbinding
15.1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge van overmacht is Freenergics
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6
maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding zal zijn gehouden. Gedurende de
opschorting is Freenergics bevoegd en aan het einde
daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
15.2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding
krachtens lid 1 is Freenergics gerechtigd terstond betaling te
verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door
haar
gereserveerde,
in
bewerking
genomen
en
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en
andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in
redelijkheid moet worden toegekend.
In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de wederpartij
gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin
verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te
nemen, bij gebreke waarvan Freenergics bevoegd is deze
zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen
opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
15.3. Freenergics is gerechtigd om zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van
de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te
schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks
zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder
toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
a. indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit de met
Freenergics gesloten overeenkomst of een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit;
b. indien goede grond bestaat voor de vrees dat de
wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar
verplichtingen jegens Freenergics te voldoen en niet is
voldaan aan een schriftelijke sommatie van Freenergics
binnen de daarbij gestelde termijn;
c. in geval van faillissement, surséance van betaling,
stillegging, liquidatie danwel gehele of gedeeltelijke
overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van
de wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van
een belangrijk deel van haar vorderingen.
d. Gedurende de opschorting is Freenergics bevoegd en
aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering
dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
opgeschorte overeenkomst.
15.4 In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek
van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van
de opschorting door Freenergics bespaarde kosten, en is
Freenergics bevoegd om de ter uitvoering van de
overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking
genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de
wederpartij te doen opslaan.
In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de
overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting
heeft plaats gevonden -onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek
van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van
de ontbinding door Freenergics bespaarde kosten, en is de
wederpartij gehouden om het voren omschreven bedrag te
betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij
gebreke waarvan Freenergics bevoegd is deze zaken voor
rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan
wel voor diens rekening te verkopen.
16. Bescherming van rechten
16.1. Alle ontwerpen, mallen, modellen, gereedschappen,
afbeeldingen, tekeningen etc. en de daarmee verband
houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom
c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven
eigendom van Freenergics, ook al zijn de wederpartij voor
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vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. De
wederpartij zal er voor zorg dragen dat deze nooit geheel
noch gedeeltelijk worden gekopieerd aan derden ter hand
gesteld, of ter inzage gegeven en dat van de inhoud daarvan
aan derden geen mededeling wordt gedaan, tenzij
Freenergics hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming
heeft verleend.
Indien zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen
kan wederpartij door vergoeding van een deel of de gehele
kosten van matrijzen het recht verkrijgen om profielen op de
betreffende matrijs te bestellen. De matrijs blijft echter
eigendom van Freenergics.
16.2. Indien een opdracht uitgevoerd moet worden naar
opgaven - bij voorbeeld ontwerpen en tekeningen - door of
namens de wederpartij verstrekt, garandeert de wederpartij
dat met het uitvoeren van de opdracht geen inbreuk wordt
gemaakt op intellectuele en industriële eigendomsrechten
c.q. daarmee gelijk te stellen rechten van derden en vrijwaart
Freenergics te dien aanzien van alle aanspraken van derden
en zal alle kosten vergoeden die ontstaan doordat
Freenergics terzake in een juridische procedure zal worden
betrokken.
17. Verjaring
17.1 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak resp.
de verrichte prestatie niet aan de overeenkomst
beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na
aflevering resp. oplevering. In geval van gebreken die bij de
(op)levering niet reeds te onderkennen waren geldt een
termijn van één jaar, nadat het gebrek zich heeft
gemanifesteerd.
18. Geschillen
18.1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband
staande met overeenkomsten tussen Freenergics en een
wederpartij als in deze voorwaarden bedoeld, zullen worden
beslecht door de bevoegde overheidsrechter; indien het
betreffende geschil door de Arrondissementsrechtbank moet
worden beslist, zal in beginsel de rechtbank te 'sHertogenbosch bevoegd zijn.
Freenergics is echter steeds gerechtigd het geschil voor te
leggen aan die rechter die, uitgaande van de
vestigingsplaats van de wederpartij, bevoegd is van het
geschil kennis te nemen.
19. Toepasselijk recht
19.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Freenergics en de
wederpartij is steeds Nederlands recht van toepassing. De
bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van
toepassing, evenmin als enige toekomstige regeling inzake
koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking
door partijen kan worden uitgesloten.
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