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1. Green4energy
Green4energy is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, aan het adres Digitaalstraat 5,
1033 MP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
dossiernummer 34384890. Green4Energy legt zich toe op advisering en ontwerp van duurzame energieconcepten, zon- en
windenergie en WKO systemen.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
green4energy en haar wederpartij gesloten overeenkomsten en de door haar aan de wederpartij gedane voorstellen en/of
offertes. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens green4energy binden haar uitsluitend, indien
deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de
toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van de wederpartij uit.
3. Het ontstaan van opdrachten
Een overeenkomst met green4energy ontstaat door de acceptatie van een aanbod of offerte van green4energy door de
wederpartij.
4. De prijs
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luiden alle door green4energy genoemde prijzen en tarieven exclusief BTW en
exclusief eventuele kosten. Bijkomende kosten die zijn gemoeid met het advies, het onderzoek, de levering en/of de
montage zullen door green4energy afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
5. Betalingen
Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige
betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door green4energy is vereist. Na het verstrijken van de
betalingstermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf het
verstrijken van betalingstermijn. De te vergoeden rentepercentage bedraagt de in Nederland geldende wettelijke rente
voor de betreffende transactie, verhoogd met drie procentpunten. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij
bovendien gehouden tot een volledige vergoeding van alle op de inning van de vordering van green4energy
vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief
van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van EUR 250,00.
6. Levertijden
De in de offerte en/of de overeenkomst genoemde termijnen voor (op)levering door green4energy betreffen indicatieve termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van deze termijnen levert voor green4energy geen toerekenbare tekortkoming op.

7. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door green4energy aan de wederpartij geleverde goederen gaat eerst op hem of haar over nadat de wederpartij aan
alle verplichtingen, die krachtens de overeenkomst op hem of haar rusten, heeft voldaan.

8. Garanties
Green4energy staat in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product en/of dienst, voor zover het een bij (op)levering, niet
waar- neembaar gebrek betreft dat binnen zes maanden na (op)levering is opgetreden en binnen 14 dagen door de wederpartij bij
green4energy is gemeld. Gebreken zoals hiervoor bedoeld zullen door green4energy worden verholpen door reparatie aan of vervanging
van het geleverde product, zulks ter keuze van green4energy. Indien er sprake is van fabrieksgarantie op het betreffende product dan zal
green4energy haar medewerking verlenen aan de overdracht van bedoelde garantie op de wederpartij.

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van green4energy is beperkt tot de garanties, zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden. De aansprakelijkheid
van green4energy is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Green4energy is haar aansprakelijkheid jegens de wederpartij voor indirecte
en/ of gevolgschade uitgesloten.

10. Eenzijdige beëindiging
Indien en voor zover de wederpartij afziet van de overeenkomst tussen partijen dan wel de overeenkomst tussen partijen eenzijdig doet
eindigen voordat deze (volledig) is uitgevoerd, dan blijft hij of zij de volledige overeengekomen weder prestatie aan green4energy
verschuldigd.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Op alle met green4energy gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van met
green4energy gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op al onze offertes en leveringen zijn de algemene voorwaarden van Green4energy B.V. van toepassing, welke u op verzoek kosteloos kunnen worden toegezonden.

