
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN bij de uitvoering van opdrachten door BURO ENERGIEQ 
 
 
Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Buro Energieq als 
opdrachtnemer optreedt. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten. De 
voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Buro Energieq waarbij derden dienen 
te worden betrokken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit 
schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan 
blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
 
Voorstel 
Buro Energieq zal bij een verzoek tot coaching vrijblijvend een voorstel tot de verwachte 
werkzaamheden en een daarbij passend uurtarief per email doen toekomen. Pas na akkoord wordt 
gestart met de werkzaamheden. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten. 
Buro Energieq kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan 
begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving 
bevat. 
 
Opdracht 
Buro Energieq voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit. Het staat Buro Energieq vrij 
om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten worden doorberekend 
conform het voorstel. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door 
Buro Energieq. 
Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert Buro Energieq zich op de verstrekte informatie en 
gegevens. Het is dan ook belangrijk om Buro Energieq direct op de hoogte te stellen van nieuwe of 
gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de 
juiste wijze kunnen worden verricht, kan Buro Energieq daarvoor niet verantwoordelijk worden 
gehouden. 
 
Betaling 
Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Alle bedragen zijn exclusief 21% 
BTW. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na facturering. Buro Energieq is gerechtigd 
(verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden 
genomen. 
 
Annulering/ verzetten afspraak 
Het is geen enkel probleem een afspraak te verzetten. Buro Energieq stelt het op prijs dit tenminste 
een dag van tevoren te doen, zodat zij geen kosten in rekening behoeft te brengen. 
Buro Energieq behoudt zich het recht voor een afspraak te verzetten indien zij niet naar behoren 
uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 
 
 



 

Aansprakelijkheid 
Alle verrichte werkzaamheden door Buro Energieq zullen geschieden voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. Buro Energieq is niet aansprakelijk voor vervolgschade.  
De aansprakelijkheid van Buro Energieq is beperkt tot de hoogte van maximaal eenmaal het 
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het 
onder de verzekering uitgekeerde bedrag. 
Buro Energieq is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van 
een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.  
Opdrachtgever vrijwaart Buro Energieq tegen alle aanspraken van derden, de door Buro Energieq in 
verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband 
houden met de werkzaamheden van Buro Energieq ten behoeve van opdrachtgever. 
 
Privacy en geheimhouding 
Buro Energieq zal vertrouwelijk, zorgvuldig en veilig met (persoons)gegevens en documenten 
omgaan. Buro Energieq vindt het belangrijk dat privacy gewaarborgd blijft en treft hier passende 
maatregelen voor. Daarnaast is zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Als opdrachtgever 
is het niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, adviezen of andere documenten 
opgesteld dan wel toegezonden door Buro Energieq met anderen te delen. De beschreven 
geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.  
 
Intellectuele eigendom  
Buro Energieq behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de 
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De gegevens mogen voor eigen doeleinden 
worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op 
andere wijze aan derden worden getoond. 
 
Klachten 
Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dan dient de klacht binnen 14 
dagen na het ontstaan per email kenbaar te worden gemaakt bij Buro Energieq. 
Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Buro Energieq zo goed mogelijk 
uitvoering geven aan een onderling vastgestelde oplossing. 
 
Toepasselijk recht 
Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Buro Energieq partij is. De 
rechter in de vestigingsplaats van Buro Energieq is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
 


