Algemene

voorwaarden

Ingenieursbureau

Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon handelend in

Ebatech B.V.

de uitoefening van een vrij beroep, of het (eenmans)

voor het verrichten van meetdiensten ten behoeve

bedrijf, de personenvennootschap, de rechtspersoon,

van zakelijke opdrachtgevers, april 2010

de stichting, de vereniging, het kerkgenootschap of het
overheidsorgaan die Meetdiensten afneemt dan wel

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene

wenst af te nemen.

Voorwaarden van Ebatech

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Ebatech en

Comptabele meting(en): (een) meting(en) die worden

de Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van

uitgevoerd ter vaststelling van de omvang van de

Meetdiensten

hoeveelheid elektriciteit en/of gas en/of warmte en die

Partij(en): De Opdrachtgever en Ebatech ieder

voldoen aan alle wettelijke vereisten in de zin van de

afzonderlijk aangemerkt als Partij en gezamenlijk

Meetcode en de Meetverantwoordelijkheid

aangeduid als Partijen

Ebatech: Ingenieursbureau Ebatech B.V., gevestigd te
Amsterdam
Meetcode(s): Meetcode Elektriciteit als bedoeld in
artikel 31, eerste lid, onder b, van de Elektriciteitswet

1. Toepasselijkheid

1998 en/of Meetvoorwaarden Gas-RNB

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Meetdienst(en): Alle diensten die Ebatech aanbiedt

op alle aanbiedingen en offertes van en op alle

aan de Opdrachtgever met betrekking tot de

opdrachten aan Ebatech en op alle Overeenkomsten

Meetinrichting, waaronder het ontwerpen, verkopen,

tussen Ebatech en de Opdrachtgever ten aanzien van

verhuren, leveren, installeren, beheren en/of

het verrichten van Meetdiensten waaronder zowel het

onderhouden van een Meetinrichting, het uitvoeren van

verrichten van Comptabele metingen als Niet-

datacollectie en validatie, alsmede het ter beschikking

comptabele metingen valt.

stellen van de gevalideerde meetdata aan de

1.2. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende

Netbeheerder en aan overeengekomen derden dan wel

bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een

het ter beschikking stellen van niet gevalideerde data

beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door

aan de Opdrachtgever

Ebatech schriftelijk zijn aanvaard.

Meetinrichting: De apparatuur bestemd voor het

1.3. Indien een bepaling van deze Algemene

vaststellen van de omvang van de getransporteerde

Voorwaarden om welke reden dan ook, nietig is of

elektriciteit en/of gas en/of warmte, van de voor de

vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen

afrekening nodig geachte gegevens en/of voor controle

niettemin volledig van kracht en zullen Partijen in

van de afname en/of de invoeding dan wel de

overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging

apparatuur bestemd voor het uitvoeren van Niet-

van deze nietige respectievelijk vernietigde bepaling

comptabele metingen

overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de

Meetverantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid

te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt

van de Opdrachtgever voor het aanwezig zijn op de

gehandhaafd.

netaansluiting van een op grond van de Meetcode(s)

1.4. De Opdrachtgever met wie wordt gecontracteerd

vereiste meetinrichting, meetinrichtingen in het kader

onder deze Algemene Voorwaarden, stemt in met de

van de eigen opwekking en meetinrichtingen in het

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op

kader van de Wet milieukwaliteit elektriciteitsproductie,

latere Overeenkomsten tussen hem en Ebatech.

alsmede voor het correct en tijdig (doen) vaststellen en

1.5. Ebatech behoudt zich het recht voor deze

(doen) doorgeven van de in de Meetcode bedoelde

Algemene Voorwaarden aan te passen. Aanpassingen

meetgegevens in verband met het verrichten van

zullen tijdig aan de Opdrachtgever kenbaar worden

Comptabele metingen

gemaakt en eerst dertig dagen na datum van

Netbeheerder: Netbeheerder als bedoeld in artikel 1,

bekendmaking in werking treden, tenzij in de

eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998 dan

bekendmaking een andere datum wordt genoemd. De

wel artikel 1, eerste lid, onder e, van de Gaswet

aldus aangepaste algemene voorwaarden zullen van

Niet-comptabele meting(en): (een) meting(en) die op

toepassing zijn op alle bestaande Overeenkomsten met

vrijwillige basis in opdracht van de Opdrachtgever

de Opdrachtgever.

worden uitgevoerd en die niet voldoen aan wettelijke
2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

vereisten in de zin van de Meetcode

2.1. Alle aanbiedingen van Ebatech zijn vrijblijvend.
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2.2. Acceptaties van aanbiedingen door de

tijde eigendom van Ebatech. De Opdrachtgever zal op

Opdrachtgever zijn onherroepelijk. Annulering van de

geen enkele wijze eigendomsrechten doen gelden ten

Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen voor de datum

aanzien van de Meetinrichting en deze ook niet

van installatie en onder voorwaarde dat de reeds door

pretenderen. De Opdrachtgever mag de Meetinrichting

Ebatech gemaakte kosten door Opdrachtgever worden

niet (onder-)verhuren, onder enige titel aan derden in

vergoed.

gebruik afstaan, verpanden, verkopen, verplaatsen van

2.3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten

de in de Overeenkomst aangegeven locatie,

op of in verband met de documenten die onderdeel

vervreemden of anderszins bezwaren of op enigerlei

uitmaken van het aanbod of de offerte van Ebatech

andere wijze aan derden in gebruik afstaan.

blijven bij Ebatech en gaan nimmer op de

3.2. Bij verhuur van de Meetinrichting door Ebatech aan

Opdrachtgever over. De documenten mogen niet

Opdrachtgever is de Meetinrichting voor risico van de

zonder toestemming van Ebatech aan derden ter hand

Opdrachtgever zodra deze zich bevindt op het terrein

worden gesteld of op enige andere wijze openbaar

van de Opdrachtgever, ongeacht of de Meetinrichting

worden gemaakt.

reeds is geïnstalleerd.

2.4. Indien het aanbod van Ebatech is gebaseerd op de

3.3. De Opdrachtgever verbindt zich om als een goed

door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen,

huisvader te zorgen voor de door Ebatech verhuurde

tekeningen en/of overige informatie en indien na

Meetinrichting.

acceptatie van het aanbod bij levering komt vast te

3.4. De door de Opdrachtgever verschuldigde

staan dat deze inlichtingen, tekeningen en/of overige

vergoeding voor de huur van de Meetinrichting is

informatie afwijken van de werkelijkheid, is Ebatech

bepaald in de Overeenkomst.

gerechtigd voor de te verrichten aanpassingen een

3.5. Opdrachtgever dient binnen 15 werkdagen na

redelijke vergoeding in rekening te brengen. Deze

constatering van een gebrek aan de verhuurde en

kosten worden als meerwerk in rekening gebracht.

geïnstalleerde Meetinrichting Ebatech daarover

2.5. Ebatech start met de uitvoering van de

schriftelijk te informeren.

Overeenkomst, nadat zij beschikt over alle door de

3.6. In geval van een gebrek aan de verhuurde en

Opdrachtgever en/of derden te verstrekken bescheiden

geïnstalleerde Meetinrichting dat bestaat uit materiaal-

en gegevens.

of fabricagefouten en dat geen gevolg is van onjuist,

2.6. Door het aangaan van de Overeenkomst draagt de

onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of van buiten

Opdrachtgever de uitoefening van zijn

komende oorzaken zoals brand- of waterschade zal

Meetverantwoordelijkheid voor het verrichten van

Ebatech (de relevante onderdelen van) de

Comptabele metingen voor de duur van de

Meetinrichting kosteloos vervangen en/of herstellen.

Overeenkomst over aan Ebatech. De Opdrachtgever

Ebatech zal daarbij geen voorrijkosten in rekening

verleent Ebatech hiermee een volmacht voor het

brengen bij Opdrachtgever. Overige kosten zullen niet

opvragen van relevante informatie uit het

worden vergoed door Ebatech.

aansluitingenregister van de betreffende Netbeheerder

3.7. Artikel 3.6 is niet van toepassing met betrekking tot

met betrekking tot de netaansluiting(en) van de

een gebrek aan de verhuurde en geïnstalleerde

Opdrachtgever waarop de Overeenkomst betrekking

Meetinrichting dat gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of

heeft.

ondeskundig gebruik van Opdrachtgever, van buiten

De Opdrachtgever stelt Ebatech steeds in staat om op

komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of

basis van de Overeenkomst de Meetdiensten uit te

indien de Opdrachtgever zonder toestemming van

voeren. De uitoefening van de

Ebatech wijzigingen in de Meetinrichting die door

Meetverantwoordelijkheid door Ebatech zal niet eerder

Ebatech is geïnstalleerd, heeft aangebracht of laten

een aanvang kunnen nemen dan nadat Ebatech door

aanbrengen. De kosten van vervanging en/of herstel en

de desbetreffende netbeheerder als

de voorrijkosten van Ebatech zijn in dat geval voor

Meetverantwoordelijke voor de netaansluitpunten

rekening van Opdrachtgever.

bedoeld in de Overeenkomst(en) zal zijn verwerkt in het

3.8. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door

register.

Ebatech aan Opdrachtgever verhuurde Meetinrichting
berusten bij Ebatech, dan wel bij haar licentiegevers.

3. Verhuur van de Meetinrichting en zorgplicht van

De Opdrachtgever zal zich onthouden van iedere

de Opdrachtgever

handeling die kan leiden tot een inbreuk op deze

3.1. Geïnstalleerde Meetinrichtingen die door Ebatech

intellectuele eigendomsrechten.

aan Opdrachtgever worden verhuurd, blijven te allen
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Opdrachtgever Meetdiensten verrichten in het kader
van de uitvoering van de Meetverantwoordelijkheid dan

4. Verkoop van de Meetinrichting
4.1. Bij verkoop van de Meetinrichting door Ebatech aan

wel in het kader van het uitvoeren van Niet-comptabele

Opdrachtgever is de Meetinrichting voor risico van de

metingen. De Opdrachtgever verbindt zich redelijke

Opdrachtgever zodra deze zich bevindt op het terrein

medewerking te verlenen en Ebatech in staat te stellen

van de Opdrachtgever, ongeacht of de Meetinrichting

de Meetdiensten uit te oefenen.

reeds is geïnstalleerd.

5.2. Ebatech kan de rechten en verplichtingen welke uit

4.2. Alle aan de Opdrachtgever verkochte en geleverde

de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk

zaken ten aanzien van de Meetinrichting blijven

door derden laten uitoefenen of uitvoeren.

eigendom van Ebatech totdat alle bedragen die de

5.3. De Meetinrichting wordt uitsluitend door Ebatech

Opdrachtgever verschuldigd is terzake van de verkoop

onderhouden, gecontroleerd, vervangen, verplaatst,

van de Meetinrichting volledig aan Ebatech zijn

gedeactiveerd of weggenomen, na informeren van en

voldaan.

zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever.

4.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door

5.4. De controle en het reguliere onderhoud van de

Ebatech aan Opdrachtgever verkochte Meetinrichting

Meetinrichting geschiedt voor rekening van Ebatech,

berusten bij Ebatech, dan wel bij haar licentiegevers.

tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever zal zich onthouden van iedere

Overige werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt

handeling die kan leiden tot een inbreuk op deze

tot aanpassing, vervanging, verplaatsing, deactivering

intellectuele eigendomsrechten.

of verwijdering van de Meetinrichting geschieden voor

4.4. Opdrachtgever dient binnen 15 werkdagen na

rekening van de Opdrachtgever indien:

constatering van een gebrek aan de verkochte en

a. de Opdrachtgever Ebatech verzoekt deze

geleverde Meetinrichting Ebatech daarover schriftelijk te

werkzaamheden te verrichten;

informeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens

b. de Opdrachtgever eigenaar is van de Meetinrichting;

Ebatech vervalt.

c. de Opdrachtgever huurder is van de Meetinrichting

4.5. In geval van een gebrek aan de verkochte en

en de werkzaamheden noodzakelijk zijn als gevolg van

geleverde Meetinrichting dat bestaat uit materiaal- of

omstandigheden die niet aan Ebatech zijn toe te

fabricagefouten en dat geen gevolg is van onjuist,

rekenen;

onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of van buiten

d. wijziging van de gecontracteerde transportcapaciteit

komende oorzaken zoals brand- of waterschade ten

en/of jaargebruik een wijziging van de Meetinrichting

aanzien waarvan terecht en tijdig is gereclameerd

vereist; of

binnen één jaar na datum van levering, zal Ebatech (de

e. wijziging in wet- en regelgeving dit noodzakelijk

relevante onderdelen van) de Meetinrichting kosteloos

maakt.

vervangen en/of herstellen. Overige kosten zullen niet

5.5. Ebatech zal de door haar geïnstalleerde

worden vergoed door Ebatech. De kosten van montage

Meetinrichting kosteloos repareren indien

en demontage alsmede de reiskosten die Ebatech moet

Opdrachtgever binnen zes maanden na het moment

maken in verband met de vervanging van (de relevante

van ingebruikname van de Meetinrichting een

onderdelen van) de Meetinrichting en eventuele andere

schriftelijke melding aan Ebatech maakt over (een)

kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

gebrek(en) aan de Meetinrichting die is/zijn ontstaan als

4.6. Artikel 4.5 is niet van toepassing met betrekking tot

gevolg van de door Ebatech of door Ebatech

een gebrek dat gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of

ingeschakelde derde(n) verrichte

ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken

installatiewerkzaamheden ten aanzien van de

zoals brand- of waterschade, of indien de

Meetinrichting.

Opdrachtgever zonder toestemming van Ebatech
wijzigingen in de Meetinrichting die door Ebatech is

6. Verplichtingen Opdrachtgever

geleverd, heeft aangebracht of laten aanbrengen. De

6.1. De Opdrachtgever is in geval van het verrichten

kosten van vervanging en/of herstel en de voorrijkosten

van Comptabele metingen verplicht te voldoen aan de

van Ebatech zijn voor rekening van Opdrachtgever.

in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, Meetcodes en
overige toepasselijke regelgeving gestelde

5. De uitvoering van Meetdiensten

voorwaarden en eisen.

5.1. Door het aangaan van de Overeenkomst zal

6.2. Met betrekking tot het verrichten van Comptabele

Ebatech naar beste inzicht en vermogen voor de

metingen is de Opdrachtgever verplicht ervoor te
zorgen dat hij uit hoofde van een overeenkomst met
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een leverancier van elektriciteit en/of gas en/of warmte

toe, dat aan alle wettelijke eisen en

recht heeft op de levering van elektriciteit en/of gas

regelingen inzake veiligheid en

en/of warmte.

arbeidsomstandigheden wordt voldaan;

6.3. De Opdrachtgever mag niets aan de Meetinrichting

c.

veranderen, verstellen, wijzigen of toevoegen, tenzij hij

dient te voorkomen dat de bedrijfsvoering van
Ebatech wordt belemmerd.

hiertoe vooraf schriftelijke toestemming van Ebatech

6.8. Indien de Opdrachtgever geen eigenaar is van het

heeft verkregen. Het is de Opdrachtgever niet

pand of het perceel waarin de Meetinrichting moet

toegestaan om (onderdelen van) de Meetinrichting te

worden geleverd en/of geïnstalleerd, staat hij er voor in,

verwijderen, te bedekken, te veranderen of het

dat de eigenaar akkoord gaat met het verrichten van

gebruiksdoel van de Meetinrichting op enigerlei wijze te

alle werkzaamheden van Ebatech in het kader van de

beperken. De Opdrachtgever dient de verzegelingen op

Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Ebatech voor

de Meetinrichting niet te verbreken of te doen

aanspraken van de eigenaar op Ebatech als gevolg van

verbreken. Ebatech is gerechtigd overtredingen van dit

de uitvoering door Ebatech van de Overeenkomst.

artikel op kosten van de Opdrachtgever ongedaan te
maken, dit laat onverlet de mogelijke andere rechten

7. Facturatie en vergoedingen

van Ebatech te dezer zake.

7.1. Ebatech brengt de Opdrachtgever voorafgaand aan

6.4. De Opdrachtgever dient Ebatech en derden die

de werkzaamheden middels een gespecificeerde

door Ebatech zijn ingehuurd voor de uitvoering van

factuur per kwartaal de bedragen in rekening die de

Meetdiensten te allen tijde in staat te stellen de

Opdrachtgever verschuldigd is, tenzij sprake is van

Meetdiensten te verrichten, toegang te verlenen tot de

automatische incasso. Bij automatische incasso wordt

Meetinrichting en ervoor te zorgen dat de Meetinrichting

het verschuldigde bedrag per maand afgeschreven van

goed bereikbaar is en goed kan worden afgelezen.

de door Opdrachtgever opgegeven rekening.

6.5. De Opdrachtgever dient Ebatech zo spoedig

7.2. Facturen dienen binnen veertien dagen na

mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens,

dagtekening te worden betaald, tenzij op de factuur

wijzigingen waaronder aanpassingen aan de installatie,

anders wordt vermeld. De Opdrachtgever is niet

en overige gebeurtenissen die voor de uitvoering van

gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een

de Overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder

betaling.

door hem waargenomen of vermoede schade,

7.3. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde

verbreking van de verzegeling, en andere gebreken of

bedragen niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever,

onregelmatigheden in de Meetinrichting.

zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig

6.6. Indien van toepassing dient de Opdrachtgever

is, in verzuim en is hij over het openstaande bedrag

ervoor te zorgen, dat Ebatech tijdig kan beschikken

wettelijke handelsrente verschuldigd. Zodra de

over de voor de uitvoering van de Meetdiensten

Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle

benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en

overige vorderingen van Ebatech op de Opdrachtgever

ontheffingen, en over de door hem te verschaffen

opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die

gegevens. Indien de voortgang van de uitvoering van

vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling

de Meetdiensten wordt vertraagd, vergoedt de

onmiddellijk in.

Opdrachtgever aan Ebatech de daardoor bij Ebatech

7.4. Alle door Ebatech in rekening te brengen

ontstane schade, tenzij de vertraging niet aan de

vergoedingen zullen worden verhoogd met

Opdrachtgever kan worden toegerekend.

omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege

6.7. De Opdrachtgever:

opgelegde heffingen of toeslagen die Ebatech verplicht

a.

b.

is gehouden de Meetinrichting te gebruiken

of gerechtigd is door te berekenen, tenzij anders

overeenkomstig haar bestemming en

vermeld. Ebatech heeft het recht gedurende de

overeenkomstig de (gebruiks)aanwijzingen

Overeenkomst jaarlijks haar tarieven voor de levering

van Ebatech terzake;

van goederen en diensten aan te passen aan de hand

dient te voorkomen dat de uitvoering van

van de Prijsindex 7420B Technische installaties &

Meetdiensten door Ebatech of door haar

telematica, zoals gepubliceerd door het Centraal

ingeschakelde derden in gevaar worden

Bureau voor de Statistiek (CBS). Eventuele

gebracht en dat gevaar voor personen of

prijswijzigingen dienen voorafgaande aan de

zaken ontstaat bij de uitvoering van de

ingangsdatum van de prijswijziging te worden

Meetdiensten. De Opdrachtgever ziet er op

doorgegeven aan de Opdrachtgever. Indien van
overheidswege dwingendrechtelijke regulering van
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tariefstructuren van Meetdiensten wordt geïntroduceerd,

gemaand waarbij zij een termijn van 7 dagen na

zal Ebatech gerechtigd zijn de Overeenkomst aan te

dagtekening van het verzoek heeft gesteld voor herstel

passen.

van de tekortkoming en deze termijn is verstreken, de

7.5. Ebatech heeft te allen tijde het recht om, indien zij

Meetinrichting geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te

dat wenst, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te

deactiveren. Ebatech is bij het uitoefenen van haar

vorderen en/of van Opdrachtgever anderszins

bevoegdheden als bedoeld in dit artikel niet

zekerheid te verlangen in een door Ebatech te bepalen

aansprakelijk voor de eventueel daaruit ontstane

vorm en/of hoogte (bijvoorbeeld een bankgarantie of

schade.

vooruitbetaling).

8.7. De in artikel 8.6 genoemde maatregelen worden
pas ongedaan gemaakt, nadat de reden daartoe is

8. Duur, opschorting en beëindiging van de

vervallen en de kosten van de maatregelen en van het

Overeenkomst

ongedaan maken ervan, alsmede de schade die

8.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een

Ebatech hierdoor heeft geleden, geheel zijn voldaan.

periode van vijf jaar en vervolgens telkens automatisch

Ebatech kan nadere voorwaarden verbinden aan het

verlengd met een periode van twaalf maanden, tenzij

ongedaan maken.

uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt

8.8. De bedragen die de Opdrachtgever op het moment

overeengekomen.

van opzegging of ontbinding van de overeenkomst aan

8.2. De Opdrachtgever heeft het recht de

Ebatech verschuldigd is, zijn op dat moment

Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de

onmiddellijk opeisbaar.

contractperiode dan wel tegen het einde van de

8.9. De Opdrachtgever zal de Meetinrichting na afloop

betreffende verlengingsperiode, door middel van een

van de Overeenkomst in goede staat ter beschikking

schriftelijke verklaring gericht tot Ebatech met

stellen aan Ebatech en Ebatech toegang verlenen tot

inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes

de Meetinrichting, tenzij de Meetinrichting eigendom is

maanden.

van de Opdrachtgever. De verwijdering van de

8.3 Ebatech heeft het recht de Overeenkomst

Meetinrichting door Ebatech geschiedt voor rekening

(tussentijds) op te zeggen door middel van een

van Opdrachtgever.

schriftelijke verklaring gericht aan Opdrachtgever met

8.10. Indien de Meetinrichting eigendom is van

inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Ebatech, en de Opdrachtgever de Meetinrichting na

8.4. Indien er sprake is van verkoop, staking of

beëindiging van de Overeenkomst niet binnen 14

verhuizing van de onderneming van Opdrachtgever kan

werkdagen na de datum van beëindiging van de

de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds

Overeenkomst ter beschikking stelt aan Ebatech, blijft

opzeggen door middel van een schriftelijke verklaring

de Overeenkomst voortduren totdat de Meetinrichting

gericht tot Ebatech met inachtneming van een

door Ebatech is verwijderd. Opdrachtgever is in dat

opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen een

geval gehouden tot vergoeding van de door Ebatech

beëindigingsvergoeding van de Opdrachtgever aan

gemaakte extra kosten in verband met het niet tijdig ter

Ebatech ter grootte van zes maandtermijnen.

beschikking stellen van de Meetinrichting door

8.5. Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn

Opdrachtgever, waaronder, maar niet beperkt tot, extra

verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,

voorrijkosten, installatiekosten en administratiekosten.

in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)

Indien de Meetinrichting eigendom is van Ebatech, en

surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot

de Opdrachtgever de Meetinrichting na beëindiging van

liquidatie alsmede wanneer zijn vermogen geheel of

de Overeenkomst niet ter beschikking kan stellen aan

gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Ebatech het

Ebatech, is Opdrachtgever zonder nadere

recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te

ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd

schorten en/of om de Overeenkomst zonder

ter hoogte van de restwaarde van de Meetinrichting,

voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke

vermeerderd met EUR 500,-. De restwaarde van de

verklaring geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te

Meetinrichting is de waarde waarvoor de Meetinrichting

beëindigen, een en ander naar keuze van Ebatech.

door Ebatech is aangeschaft, verminderd met een

8.6. Indien en zolang Opdrachtgever één of meer van

percentage dat gelijk is aan het aantal maanden dat de

zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet,

Meetinrichting is gehuurd van Ebatech gedeeld door

niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Ebatech bevoegd

180 maanden (de afschrijvingstermijn).

om, nadat zij Opdrachtgever dit schriftelijk en tijdig heeft
gemeld, en nadat zij Opdrachtgever schriftelijk heeft
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10.5. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of
9. Overmacht

vaststellende voorwaarden, welke in verband met de

9.1. Ebatech is gerechtigd zich op overmacht te

geleverde Meetdiensten door leveranciers of

beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst

onderaannemers van Ebatech aan Ebatech kunnen

geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt

worden tegengeworpen, zullen door Ebatech ook aan

verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden,

de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

voorzien of niet voorzien, waarop Ebatech geen of

10.6. De werknemers van Ebatech of door Ebatech

onvoldoende invloed kan uitoefenen, waaronder

voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde

begrepen een vertraagde verstrekking aan Ebatech van

derden kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen

bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten.

op alle aan de Overeenkomst te ontlenen

9.2. In geval van overmacht aan de zijde van Ebatech,

verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst

worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de

partij.

overmacht langer duurt dan drie maanden is elke Partij
bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare

11. Geschillen ten aanzien van de juistheid van

gedeelte door een schriftelijke verklaring met

Comptabele meting(en)

onmiddellijke ingang te beëindigen.

11.1. De hoeveelheid getransporteerde elektriciteit en/of
gas en/of warmte wordt overeenkomstig de wettelijke

10. Aansprakelijkheid

voorwaarden gemeten en in het bijzonder conform de

10.1. Ebatech is uitsluitend aansprakelijk voor directe

voorwaarden als gesteld in de Meetcodes. De door de

zaak- en/of personenschade die het gevolg is van opzet

Meetinrichting verkregen gegevens zijn bindend,

of grove schuld van Ebatech, haar ondergeschikten

onverminderd het bepaalde in de volgende leden van

danwel door haar ingeschakelde derden. Voor alle

dit artikel.

andere schade, waaronder bedrijfs-, gevolg- of indirecte

11.2. Bij twijfel over de juistheid van de Meetinrichting

schade, die tijdens of in verband met de uitvoering van

en/of meetgegevens kunnen zowel de Opdrachtgever

de Overeenkomst wordt geleden door de

als Ebatech verlangen dat de Meetinrichting en/of de

Opdrachtgever is aansprakelijkheid van Ebatech

meetgegevens binnen drie weken worden onderzocht.

uitgesloten behoudens opzet van Ebatech zelf. Ebatech

Ebatech stelt de Opdrachtgever vooraf op de hoogte

is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van

van de kosten van het onderzoek en de datum waarop

een gebrek, defect of storing in de Meetinrichting,

dit onderzoek plaats zal hebben en/of wanneer de

behoudens indien deze veroorzaakt is door opzet van

Meetinrichting weggenomen zal worden.

Ebatech zelf.

11.3. Voornoemd onderzoek wordt door Ebatech

10.2. In alle gevallen waarin Ebatech gehouden is tot

verricht, tenzij de Opdrachtgever een onderzoek door

betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger

een andere daartoe gekwalificeerde, onafhankelijke

zijn dan, te harer keuze, hetzij het totaalbedrag,

instantie verlangt. Partijen zullen in dat geval

exclusief BTW en/of andere heffingen van

gezamenlijk de instantie aanwijzen die het onderzoek

overheidswege, dat Ebatech in het kalenderjaar waarin

zal verrichten. Partijen mogen het onderzoek bijwonen

het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst heeft

of zich daarbij laten vertegenwoordigen. De juistheid

voorgedaan, aan de Opdrachtgever voor de betreffende

van de metingen wordt beoordeeld aan de hand van de

Meetinrichting heeft gefactureerd, hetzij, indien de

voorwaarden zoals gesteld in de Meetcodes.

schade is gedekt door een verzekering van Ebatech,

11.4. De kosten van het onderzoek komen voor

het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt

rekening van de Partij die het onderzoek vraagt. Indien

uitgekeerd.

uit het onderzoek blijkt dat de afwijking van de

10.3. De Opdrachtgever vrijwaart Ebatech, haar

Meetinrichting groter is dan toegestaan op grond van de

werknemers en haar voor de uitvoering van de

Meetcode(s) en/of NEN-EN1434, komen de kosten van

Overeenkomst ingeschakelde derden van aanspraken

het onderzoek voor rekening van de eigenaar van de

van derden in verband met de uitvoering van de

Meetinrichting. Ebatech is niet aansprakelijk voor de

Overeenkomst.

gevolgen van afwijkingen van de Meetinrichting en/of

10.4. Iedere vordering jegens Ebatech, behalve die

onjuiste metingen.

welke door Ebatech is erkend, vervalt door het enkele

11.5. Indien uit het onderzoek van de Meetinrichting

verloop van 12 maanden na het ontstaan van de

blijkt dat de afwijking groter is dan is toegestaan, wordt

vordering.

door Ebatech de getransporteerde hoeveelheid
elektriciteit en/of gas en/of warmte vastgesteld aan de
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hand van de uitkomsten van het onderzoek.

13 Overdracht Overeenkomst/wijziging rechtsvorm

Herberekening vindt plaats over de uit het onderzoek

13.1. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd zijn

blijkende periode dat de Meetinrichting onjuist heeft

rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de

gefunctioneerd.

Overeenkomst over te dragen aan een derde na

11.6. Indien het onderzoek geen maatstaf oplevert die

voorafgaande schriftelijke goedkeuring daartoe van

geschikt is voor het vaststellen van de getransporteerde

Ebatech.

hoeveelheid elektriciteit en/of gas en/of warmte, is

13.2. Ebatech is gerechtigd om de Overeenkomst dan

Ebatech bevoegd de getransporteerde hoeveelheid

wel alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

elektriciteit en/of gas en/of warmte in het desbetreffende

geheel of gedeeltelijk over te dragen, voor zover

tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van

mogelijk met beperkte rechten te bezwaren ten gunste

Ebatech staande gegevens hieromtrent, waarbij als

van een derde of bij wijze van contractsoverneming (ex

maatstaf kan dienen:

artikel 6:159 BW) door een derde te laten overnemen

a. de getransporteerde hoeveelheid elektriciteit en/of

met inachtneming van de toepasselijke wet- en

gas en/of warmte in een eerder overeenkomstig tijdvak,

regelgeving. De Opdrachtgever gaat onherroepelijk en

of

onvoorwaardelijk akkoord met een zodanige overdracht,

b. de gemiddelde omvang van de getransporteerde

bezwaring of contractsoverneming en zal daaraan

hoeveelheid elektriciteit en/of gas en/of warmte in een

onherroepelijk en onvoorwaardelijk medewerking

eraan voorafgaand en/of erop volgend tijdvak, of;

verlenen. Partijen komen hierbij overeen dat een

c. een andere, na overleg met de Opdrachtgever te

eventuele overdracht van zeggenschap over Ebatech

bepalen, billijke maatstaf.

dan wel haar moedermaatschappij, haar activa, dan wel

11.7. Ebatech houdt de Meetinrichting beschikbaar voor

de activa van haar moedermaatschappij, de

nader onderzoek tot zes weken na verzending van het

Opdrachtgever geen recht geeft tot beëindiging van de

resultaat van het onderzoek als bedoeld in 11.2. Indien

Overeenkomst.

een geschil aanhangig wordt gemaakt, dient de

13.3. De Overeenkomst blijft onverminderd van kracht

eigenaar van de desbetreffende Meetinrichting de

indien de rechtsvorm van (een) Partij(en) wordt

Meetinrichting te bewaren respectievelijk te kunnen

gewijzigd.

traceren, tot er een uitspraak is gedaan omtrent het
14. Geschillen en toepasselijk recht

geschil of het geschil is beëindigd.

14.1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is
12. Geschillen ten aanzien van de juistheid van Niet-

Nederlands recht van toepassing.

comptabele meting(en)

14.2. Mocht tussen Partijen een geschil ontstaan met
betrekking tot of als gevolg van de Overeenkomst, dan

12.1 Bij twijfel over de juistheid van de Meetinrichting

zullen Partijen alles in het werk stellen om dat geschil

en/of meetgegevens waardoor er geen of geen

binnen een termijn van zes maanden na het ontstaan

volledige datacollectie meer plaatsvindt, kunnen zowel

van het geschil buiten rechte te beslechten, zo mogelijk

de Opdrachtgever als Ebatech verlangen dat de

door inschakeling van een bemiddelaar (“mediator”) van

Meetinrichting en/of de meetgegevens binnen drie

het Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam.

weken worden onderzocht. Ebatech stelt

14.3. Alle geschillen welke tussen Partijen bestaan en

Opdrachtgever vooraf op de hoogte van de kosten van

die niet buiten rechte kunnen worden beslecht als

het onderzoek en de datum waarop dit onderzoek

bedoeld in het vorige lid, zullen uitsluitend worden

plaats zal hebben.

berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2 Indien uit het onderzoek zoals bepaald in artikel
12.1 blijkt dat de storing in de datacollectie niet te wijten
is aan een tekortkoming van Ebatech, kan Ebatech
desondanks een zogenoemde schouwing aanbieden en
de storing trachten te verhelpen. Ebatech is alsdan
gerechtigd om deze reparatiekosten in rekening te
brengen bij Opdrachtgever tegen het op dat moment
geldende uurtarief.
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