
ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIE VAN PASCH, VERSIE 
NOVEMBER 2020 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Ons/wij: ENERGIEVANPASCH 
Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op 
andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. 
Installateur: de partnerinstallateur welke door ENERGIE VAN PASCH 
wordt ingeschakeld om het werk uit te voeren. 
De genoemde bedragen zijn inclusief BTW 
 
ARTIKEL 1 -ALGEMEEN 
Toepasselijkheid 
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, 
totstandkoming en nakoming van al onze transacties en /of tussen partijen 
gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze 
algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor 
zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
2.Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van 
door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. 
3.In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op 
hetgeen partijen zijn overeengekomen. 
 
ARTIKEL 2 -AANBOD VAN ENERGIE VAN PASCH 
1.Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of langs elektronische weg 
gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het 
aanbod wordt voorzien van een dagtekening. Op ieder aanbod zijn de 
volgende leden van dit artikel van toepassing. 
2.Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten 
werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd 
is om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk 
te maken. 
3.Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven 
welke artikelen in deze stelpost zijn begroot. 
4.Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene 
voorwaarden. 
 
ARTIKEL 3 -OVEREENKOMSTEN 
1.Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een 
termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 



2.De in de overeenkomst genoemde aantallen (e.g. strekkende meters, 
vierkante meters en andere eenheden) zijn gebaseerd op de beschikbare 
informatie en zijn niet achteraf verrekenbaar door Partijen. 
3.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever. 
De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of 
elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door 
Opdrachtgever bevestigt Installateur langs elektronische weg de ontvangst 
van de opdracht aan Opdrachtgever. 
4.Opdrachtgever is aan een schriftelijke of elektronische bevestiging 
onzerzijds gebonden, tenzij Opdrachtgever, binnen 5 werkdagen na 
ontvangst van de bevestiging, de juistheid van deze bevestiging betwist. 
5.Indien een aanbieding wordt aanvaard door Opdrachtgever, hebben wij 
het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen. 
6.Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een 
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kunnen 
wij niet aan de offerte worden gehouden. 
7.Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele typefouten in de 
aanbieding. 
8.Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte 
opgenomen aanbod, dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst 
komt dan overeenkomstig de offerte tot stand met uitzondering van de 
afwijkingen van het aanbod. 
9.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het 
noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan 
dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de 
overeenkomst over te gaan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Hierdoor kan 
het overeengekomen bedrag volgens de overeenkomst worden verhoogd 
of verlaagd. Door de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke 
opgegeven datum of termijn van uitvoering (indien overeengekomen) 
worden gewijzigd. De opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van 
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs-en 
datumafspraak van uitvoering. 
10.Opdrachten van Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in 
onderling overleg plaats. Dit kan schriftelijk of mondeling, maar dient 
schriftelijk aan ons te worden bevestigd. 
11.Indien de overeenkomst is gewijzigd dienen wij daaraan uitvoering te 
geven, nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering 
opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk 
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een 



wanprestatie op van ons en is voor de opdrachtgever geen grond om de 
overeenkomst op te zeggen. 
12.Indien en voor zover wij tijdens het uitvoeren van de overeenkomst 
geconfronteerd worden met voor ons onvoorzienbare kostenverhogende 
factoren, zijn wij na waarschuwing dan wel in onderling overleg met 
Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door te 
berekenen aan Opdrachtgever. 
13.Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het terrein 
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, 
is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van 
het werk voortvloeiende gevolgen. 
14.Indien wij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs 
overeenkomen, dan zijn wij onder navolgende omstandigheden niettemin 
gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk 
niet onder voorbehoud is opgegeven: indien prijsstijging het gevolg is van 
wijziging in de overeenkomst; indien prijsstijging voortvloeit uit een 
aanpassing in de wet. 
 
ARTIKEL 4 -INSTALLATIEDATUM 
1.De datum van installatie geldt niet als fatale datum, zodat wij bij 
overschrijding niet in gebreke kunnen worden gesteld. Verzuim wegens 
overschrijding van de installatiedatum zal de opdrachtgever nimmer het 
recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie. 
2.Wij hebben het recht de datum van installatie aan te passen, indien niet 
tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen. 
 
ARTIKEL 5 -AANSPRAKELIJKHEID 
1.Indien wij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 
doordat wij zijn uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
3.Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade aangebracht door Installateur. 
Deze aansprakelijkheid ligt bij de Installateur, zoals contractueel 
vastgelegd is in de samenwerkingsovereenkomst tussen ons en 
Installateur. 
 


