Algemene Voorwaarden ECW Energy
voor de inkoop van goederen en diensten

1
Toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten
en overeenkomsten waarbij een vennootschap behorende tot de ECW Energy - groep (hierna te
noemen “ECW Energy”) optreedt als opdrachtgever van door of vanwege haar opgedragen
werkzaamheden en in het kader daarvan voortvloeiende prestaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders bepaald. Tot de groep van ECW Energy behoren onder meer: ECW Netwerk B.V., ECW
Geo Middenmeer B.V., ECW Warmte B.V., ECW Elektra B.V., ECW Projects B.V., ECW Geo
Andijk B.V. en ECW Geoholding B.V. Elk van de vennootschap(pen) die deze algemene
voorwaarden hanteert/hanteren hierna te noemen: “ECW Energy”.
b) In het geval dat één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken of
nietig mocht worden verklaard, blijft de overeenkomst waar deze deel van uitmaken en de
daarop van toepassing zijnde voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand, en zullen de
betrokken partijen de betreffende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling in de
geest van de niet geldige bepaling.
c) Voorwaarden van enige brancheorganisatie, noch algemene voorwaarden, onder welke
benaming dan ook, van de wederpartij van ECW Energy (hierna te noemen “Opdrachtnemer”),
zijn van toepassing. Andere voorwaarden dan die welke in een opdracht of in deze Algemene
Voorwaarden zijn vermeld maken alleen deel uit van de desbetreffende overeenkomst indien en
voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d) Onder opdrachten en overeenkomsten wordt in de zin van deze Algemene Voorwaarden
verstaan:
- koopovereenkomsten;
- huurovereenkomsten;
raamovereenkomsten;
- aanneming van werk;
- overeenkomsten van dienstverlening;
- opdrachten voor de levering van goederen en materialen;
-

opdrachten voor de uitvoering van werkzaamheden.
e) De artikelkopjes hebben voor de uitleg van deze Algemene Voorwaarden geen betekenis.
-

2
Prijsaanvragen, offertes en totstandkoming overeenkomst
a) Alle prijsaanvragen geschieden schriftelijk, de daarbij door ECW Energy verstrekte documenten
maken hiervan deel uit. Offertes dienen volledig in overeenstemming te zijn met de
prijsaanvraag. Indien de opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht geldt deze als een
onherroepelijk aanbod. ECW Energy is niet gehouden offertekosten te vergoeden.
b) ECW Energy is niet gehouden aan de laagste aanbieder te gunnen als in concurrentie is
aangeboden. Indien de opdracht niet wordt gegund, dienen alle door of namens ECW Energy
verstrekte documenten per omgaande te worden teruggezonden.
c) ECW Energy is slechts gebonden na een schriftelijke bestelling of opdracht. Deze schriftelijke
bestelling is bindend voor de opdrachtnemer indien deze ECW Energy niet binnen één week na
datering daarvan, schriftelijk bericht dat de wederpartij zich niet wenst te binden, onder opgave
van redenen.
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Veiligheid
Opdrachtnemer zal diens werkzaamheden veilig (doen) uitvoeren, en in overeenstemming met de
geldende veiligheidsvoorschriften, uit hoofde van wet, regelgeving, vergunningen/toestemmingen en
het geldende veiligheidshandboek van ECW Energy. Het veiligheidshandboek heeft onder meer
betrekking op aanwezigheid, veiligheid en milieu. Dit veiligheidshandboek maakt deel uit van deze

Algemene Voorwaarden en ligt ten kantore van ECW Energy ter inzage en wordt regelmatig geupdate. Het handboek is in de Nederlandse en Engelse taal, en ook te raadplegen op de website van
ECW Energy: www.ecwenergy.nl/ecw-en-veiligheid/ of door te klikken op:
Veiligheids- & gedragshandboek NL Safety & behavioral manual ENG.
4
Prijzen, leveringen, betaling
a) Alle prijzen zijn inclusief alle kosten, belastingen en accijnzen, met uitzondering van
omzetbelasting en zijn niet voor wijzigingen vatbaar.
b) Levering van goederen vindt DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010) plaats op een door
ECW Energy aangegeven afleveradres en op de overeengekomen leveringsdatum.
c) Betaling geschiedt niet eerder dan na volledige uitvoering van de bestelling of opdracht,
aanvaarding van de geleverde diensten en ontvangst van de factuur. De betalingstermijn
bedraagt 30 dagen vanaf het moment dat aan alle hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan.
Op de pakbon en factuur dient het opdrachtnummer te zijn vermeld. Een factuur dient uiterlijk 90
dagen na volledige uitvoering te zijn verstrekt. ECW Energy heeft het recht, indien de factuur
later wordt verstrekt, de voor haar ontstane schade en kosten (zoals negatieve rente) in aftrek te
brengen van (c.q. te verrekenen met) het openstaande bedrag van de factuur.
d) Van het hiervoor bepaalde wordt slechts afgeweken, indien en voor zover dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.
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Kwaliteit / prestatie en uitvoering
a) De door de opdrachtnemer te leveren prestatie dient te voldoen aan de door ECW Energy
verstrekte omschrijving en/of specificatie en voorts aan de redelijke verwachting die ECW
Energy mag hebben voor wat betreft eigenschappen, kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid van
de te leveren goederen en diensten en vakmanschap en geschiktheid van door de
opdrachtnemer ingeschakelde personen. Steeds zullen de algemene eisen van
vakbekwaamheid en deskundigheid en alle relevante wettelijke en andere toepasselijke
regelgeving, alsmede vereiste vergunningen in acht worden genomen. Opdrachtnemer zorgt
ervoor dat bij werk op/in de locaties van ECW Energy het door haar ingezette personeel / de
namens haar ingeschakelde derden, de Nederlandse of Engelse taal machtig zijn, hetzij een
toezichthouder/verantwoordelijke aanwezig is die de Nederlandse of Engelse taal machtig is.
b) ECW Energy is bevoegd verwijdering, en zo snel als redelijkerwijs mogelijk vervanging, te eisen
van personeel dat naar het redelijk oordeel van ECW Energy niet voldoet aan de eisen die zijn
neergelegd in letter a, dan wel enig ander onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, dan wel
de algemeen of zijdens ECW Energy van toepassing verklaarde (veiligheids)voorschriften en
reglementen.
c) Te leveren goederen dienen te voldoen aan de daarvoor te stellen wettelijke normen en eisen en
andere overheidsbepalingen ten tijde van levering en moeten bij levering zijn voorzien van een
deugdelijke verpakking, juiste etikettering en een in de Nederlandse of Engelse taal gestelde
gebruiksaanwijzing of instructieboek.
d) De prestaties dienen te worden geleverd c.q. uitgevoerd overeenkomstig het door ECW Energy
afgegeven levering- of uitvoeringschema. Door overschrijding van de levertijd of de
uitvoeringstermijn, die voor de prestaties gesteld zijn, zal de opdrachtnemer zonder meer in
verzuim zijn.
e) Ingeval van aanneming van werk, zal bij overschrijding van de overeengekomen opleverdatum
de opdrachtnemer een boete verschuldigd zijn ter grootte van tien (10) procent van de
aanneemsom per week, onverminderd het recht van ECW Energy om nakoming en
schadevergoeding te vorderen.
f) De opdrachtnemer en het door hem ingezette personeel dragen er zorg voor dat bij de uitvoering
van de overeenkomst de bedrijfsvoering van ECW Energy zo min mogelijk wordt verstoord. De
opdrachtnemer en het door hem ingezette personeel en ingezette derden zijn verplicht redelijke
aanwijzingen van ECW Energy, gericht op het beperken van overlast en storingen in de

bedrijfsvoering, op te volgen.
g) Bij de uitvoering van de overeenkomst zal de Opdrachtnemer er voor zorg dragen dat deze:
• zodanig plaatsvindt dat de gezondheid en veiligheid van personeel/door ECW Energy, de
Opdrachtnemer, onderaannemers en derden ingeschakelde derden, niet in gedrang komt;
en
• geen milieuschade wordt veroorzaakt en de impact op het milieu zo laag mogelijk is; en
• hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen; en
• de locatie en materialen van ECW Energy, Opdrachtnemer, onderaannemers en derden,
niet beschadigen.
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Inzet van en overdracht aan derden
a) Het is aan de opdrachtnemer niet toegestaan om de overeenkomst of delen van de
overeenkomst bij onderaannemers, of andere derden onder te brengen of uit te besteden of
gebruik te maken van ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten, zonder
voorafgaande toestemming van ECW Energy.
b) Een door ECW Energy gegeven schriftelijke toestemming tot onderaanneming ontslaat de
opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid uit de overeenkomst.
c) Geen enkele overeenkomst van onderaanneming, opdracht of andere overeenkomst,
aangegaan door de opdrachtnemer kan een contractuele relatie vestigen tussen ECW Energy
en de onderaannemer/opdrachtnemer of andere wederpartij.
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Personeel en ketenaansprakelijkheidswetgeving
a) Onverminderd het hierna bepaalde, zal de opdrachtnemer tijdig een lijst met de werkzaamheden
betrokken personen aan ECW Energy doen toekomen. Personeel van de opdrachtnemer dient
zich te allen tijde te kunnen identificeren. ECW Energy kan hieromtrent nadere voorschriften
stellen. Onder personeel van de opdrachtnemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden
dienen mede te worden begrepen, derden die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst worden betrokken.
b) Indien en voor zover er aan ECW Energy personeel ter beschikking wordt gesteld en/of er
sprake is van aanneming in de zin van de Invorderingswet 1990 en/of de Coördinatiewet
Sociale Verzekering en/of overeenkomstige respectievelijke vergelijkbare wetgeving geldt het
volgende:
- de opdrachtnemer is verplicht te beschikken over en steeds op eerste verzoek van ECW Energy
ter inzage of in kopie te verstrekken van:
1) een geldig inschrijvingsbewijs bij een Bedrijfsvereniging;
2) de vestigingsvergunning, voor zover vereist;
3) de loonstaten;
4) een recente schone verklaring inzake de nakoming van verplichtingen als verstrekt door de
Bedrijfsvereniging en/of de ontvanger als bedoeld in de coördinatiewet Sociale Verzekeringen
resp. de Invorderingswet.
- op eerste verzoek van ECW Energy ter hand te stellen:
1) een volledige staat met namen en adressen en BSN-nummers van de door de
opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde werknemers of andere bij de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen;
2) weekrapporten volgens een door ECW Energy vast te stellen model.
c) De opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de werknemers of andere bij de uitvoering
van het werk ingeschakelde personen, beschikken over een passende werkvergunning en zich
op ieder gewenst moment deugdelijk kunnen legitimeren.
d) De opdrachtnemer dient zijn verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen en
loonbelasting/loonheffing stipt te voldoen en de toepasselijke CAO na te leven.

e) ECW Energy is gerechtigd om de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde
premies sociale verzekeringen en loonbelasting/loonheffing te betalen op een geblokkeerde
rekening (G-rekening) van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is verplicht een G-rekening te
hebben geopend, de ter zake toepasselijke voorschriften na te leven en ECW Energy op eerste
verzoek een kopie ter hand te stellen.
f) Alle facturen van de opdrachtnemer dienen te voldoen aan de bij of krachtens de daaraan door
de wet te stellen eisen en daarbij tevens aan te geven welk gedeelte van het gefactureerde
bedrag op de G-rekening of, dit ter keuze aan ECW Energy, rechtstreeks bij de ontvanger dient
te worden gestort.
g) De opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte afdracht van verplichte premies en verplichte
sociale lasten.
h) ECW Energy wordt hierbij door opdrachtnemer volledig gevrijwaard voor aanspraken van derden
wegens het niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Indien ECW Energy
zou worden aangesproken op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid zal ECW Energy
gerechtigd zin dergelijke vorderingen te verhalen op de opdrachtnemer en zal ECW Energy
gerechtigd zijn de door ECW Energy betaalde bedragen te verrekenen met vorderingen die de
opdrachtnemer jegens ECW Energy, uit welken hoofde ook, heeft.
i) Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is ECW Energy te
allen tijde gerechtigd om betalingen op te schorten in het geval de opdrachtnemer zijn
verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
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Tekortkoming
a) De opdrachtnemer is in gebreke indien hij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichting uit
hoofde van de overeenkomst voldoet. ECW Energy zal de opdrachtnemer in de gelegenheid
stellen alsnog te presteren. Indien de opdrachtnemer na afloop van de door ECW Energy te
stellen fatale termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer in verzuim.
b) Ieder verzuim in de nakoming van de te leveren prestatie door de opdrachtnemer geeft ECW
Energy het recht naar haar keuze:
- de opdrachtnemer te verplichten de prestatie geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en
geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren;
- te vorderen van de opdrachtnemer dat ECW Energy de geleverde prestatie voor rekening en risico
van de opdrachtnemer ongedaan maakt en deze door een derde alsnog laat uitvoeren, hetzij
geheel, hetzij voor een gedeelte;
- de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Deze rechten bestaan ongeacht de ernst van het verzuim en onverminderd de andere rechten
van ECW Energy in verband met het verzuim, zoals het recht op (aanvullende)
schadevergoeding.
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Aansprakelijkheid

a) De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle (directe, indirecte en gevolg-) schade van welke aard
dan ook, die aan haar en door haar ingezette derden (zoals onder aannemers) is toe te rekenen
of krachtens wet voor haar rekening behoort te komen, en zal ECW Energy vrijwaren tegen elke
vordering van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer
en/of door haar ingezette personen of welke direct of indirect het gevolg is van gebreken aan
geleverde zaken of door een niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of
dienst, ongeacht een eventuele medeschuld van derden.
b) De opdrachtnemer dient zich, voor zover mogelijk, gelet op aard en omvang van de opdracht,
afdoende te verzekeren onder meer tegen eventuele door ECW Energy te lijden schade in
verband met tekortschieten van de opdrachtnemer in de nakoming van zijn verbintenissen
jegens ECW Energy, alsmede tegen schade die op grond van de wet voor risico van de
opdrachtnemer komt. In het geval van aanneming van werk dient de opdrachtnemer zorg te

dragen voor een Construction All Risk (CAR) verzekering.
c) Op eerste verzoek zal aan ECW Energy inzage worden gegeven in de betreffende
verzekeringspolissen. Opdrachtnemer staat ervoor in dat steeds tijdig en volledig de premies
voor de verzekeringen worden voldaan.
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(Industriële) Eigendomsrechten
a) De opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van bijzondere lasten of
beperkingen, zoals octrooi-, model-, merk-, auteursrechten of andere rechten van industriële of
intellectuele eigendom van derden. De geleverde zaken zullen vrij zijn van
eigendomsvoorbehoud en retentierechten.
b) Wanneer tegen ECW Energy een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot erkenning van
een recht waarmee de zaak niet belast had mogen zijn, is de opdrachtnemer voor de daaruit
voortvloeiende schade aansprakelijk en gehouden in het geding te komen om de belangen van
ECW Energy te verdedigen.
c) ECW Energy heeft het recht om uitvoering van de overeengekomen prestatie direct op te
schorten zodra een derde te kennen geeft dat op een aan hem toekomend recht inbreuk wordt
gemaakt. Dit laat onverlet de (overige) rechten van ECW Energy uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden en de wet.
d) Alle tekeningen, specificaties, modellen, monsters, software en/of andere hulpmiddelen, kennis en
informatie die in opdracht van ECW Energy zijn vervaardigd of verkregen worden direct na
aanvaarding van de overeengekomen prestatie uitsluitend en exclusief eigendom van (de
betreffende vennootschap binnen) ECW Energy.
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Beoordeling door opdrachtnemer en ECW Energy

a) De opdrachtnemer dient zich tijdig op de hoogte te stellen van omstandigheden op het terrein
en in gebouwen waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die de uitvoering van de
overeenkomst kunnen beïnvloeden.
b) De opdrachtnemer en het door hem ingezette personeel en derden zijn slechts na
voorafgaande toestemming van ECW Energy gerechtigd zich op de betreffende terreinen te
begeven.
c) De opdrachtnemer dient bij opdrachten tot vervaardiging of bewerking vóór aflevering een
inspectie toe te staan en dient daarbij, zo nodig, alle noodzakelijke faciliteiten te verlenen.
d) Een zodanige inspectie houdt levering noch afname van de zaken in.
e) De zaken blijven in dat geval voor rekening en risico van de opdrachtnemer totdat deze, de
zaken op de overeengekomen plaats heeft afgeleverd.
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Aflevering, risico- en eigendomsovergang
a) Het eigendom van de geleverde zaken gaat op ECW Energy over bij aflevering, tenzij deze
reeds bij ECW Energy berustte. Indien expliciet schriftelijk overeengekomen kan ook een
eventueel eerder moment van geheel of gedeeltelijk van betalen, als moment van
eigendomsovergang worden aangemerkt.
b) ECW Energy is bevoegd zaken te keuren binnen een redelijke termijn na aflevering, dan wel
binnen een redelijke termijn na installatie, montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere
krachtens de opdracht uitgevoerde werkzaamheden. Indien expliciet schriftelijk overeengekomen
kan keuring ook elders plaatsvinden.
c) In geval van afkeuring zal ECW Energy de opdrachtnemer daarvan in kennis stellen.
d) Het risico van de geleverde zaken, dan wel de geïnstalleerde zaken, gaat op ECW Energy over
nadat zij deze zaak na aflevering heeft goedgekeurd dan wel, indien ECW Energy niet
onmiddellijk bij aflevering tot keuring overgaat, na de periode die benodigd is om binnen een
redelijke bedrijfsvoering een dergelijke keuring te verrichten.
e)

In het geval van afkeuring zal na de ontvangst van de mededeling van afkeuring door de

opdrachtnemer het eigendom van de zaken weer bij de opdrachtnemer berusten, behoudens voor
zover ter zake daarvan reeds één of meerdere betalingen zijn gedaan, die nog niet zijn terugontvangen. Het risico ten aanzien van de zaken zal niet op ECW zijn overgegaan.
f) Een goedkeuring door ECW Energy dan wel, wanneer ECW Energy niet tot een keuring is
overgegaan, het verstrijken van de in artikel 11.b bedoelde redelijke termijn zonder dat ECW
Energy de zaken heeft afgekeurd, laat mogelijke aanspraken van ECW Energy, anders dan
aanspraken ten aanzien van duidelijk en zonder nader onderzoek waarneembare gebreken aan de
geleverde zaken, onverlet.
g) In het geval van afkeuring is ECW Energy gerechtigd deze zaken op kosten van de opdrachtnemer
terug te zenden dan wel onder haar te houden tot de opdrachtnemer aan ECW Energy nadere
instructies heeft gegeven hoe met de afgekeurde zaken te handelen. Alle door ECW Energy in
redelijkheid te maken kosten dienen door de opdrachtnemer te worden vergoed. Eventuele opslag
van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
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Garantie
a) De opdrachtnemer verklaart en garandeert dat alle geleverde en gebruikte zaken en leveringen
vrij zullen zijn van defecten en gebreken en dat zij in overeenstemming zijn met de eisen zoals
gespecificeerd in de overeenkomst en in het algemeen met een zorgvuldige uitvoering van de te
verrichten werkzaamheden.
b) In het geval van enige inbreuk op het onder a) van dit artikel vermelde is de opdrachtnemer
aansprakelijk voor:
- (naar keuze van ECW Energy) het herstel, de aanpassing of de vervanging van de
geleverde zaken en/of gebrekkige dienst/werkzaamheden;
- het uitvoeren van alle werkzaamheden, nodig voor het openleggen, verwijderen, verwerven en
het opnieuw installeren en monteren voor zover noodzakelijk.
c) Voor het vervangen van zaken gelden de garantievoorwaarden en de garantieduur van
hernieuwde (op)levering, mitsdien als ware het nieuw geleverd.
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Overmacht
a) De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het tekortschieten in de nakoming van zijn
verplichting voor zover hij kan bewijzen:
- dat het tekortschieten is toe te schrijven aan een gebeurtenis waarop de opdrachtnemer geen
invloed kon uitoefenen én dat redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer verwacht kon worden
dat hij ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst rekening hoefde te houden met een
dergelijke gebeurtenis;
- dat hij redelijkerwijs de gebeurtenis niet zou hebben kunnen voorkomen dan wel deze
gebeurtenis of tenminste de gevolgen ervan zou kunnen hebben ondervangen.
b) De opdrachtnemer heeft niet het recht een beroep te doen op het onder a) gestelde indien de
overmacht voortvloeit uit of is toe te rekenen aan een handeling of nalatigheid van de
opdrachtnemer en/of een door hem ingeschakelde persoon.
c) In geval van overmacht als hiervoor omschreven worden de verplichtingen van zowel ECW
Energy als de opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmacht situatie.
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Informatieplicht
a) De opdrachtnemer is gehouden ECW Energy terstond, schriftelijk, te informeren omtrent iedere
omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst nadelig kan beïnvloeden of verhinderen.
b) ECW Energy is gerechtigd om, indien zij op grond van deze informatie of op andere redelijke
gronden vermoedt dat er sprake is van een omstandigheid die nakoming van de overeenkomst
nadelig kan beïnvloeden of verhinderen, alle geëigende maatregelen te nemen, en/of wijziging
van de overeenkomst te verlangen en/of de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de
opdrachtnemer enig recht op schadevergoeding of betaling voor nog te verrichten

werkzaamheden en leveringen toekomt.
c) De opdrachtnemer dient in geval van werkzaamheden bij ECW Energy de uitvoerenden in
kennis te stellen van de door ECW Energy gehanteerde reglementen ten aanzien van onder
andere veilig werken, welke zijn kenbaar gemaakt en/of in deze voorwaarden genoemd, en alle
daaruit voortvloeiende verplichtingen; zulks laat onverlet dat opdrachtnemer eventuele wettelijke
en andere verplichtingen (zoals uit hoofde van vergunningen) na dient te komen.
d) De Opdrachtnemer zal steeds terstond (i) (veiligheids-) incidenten of “bijna incidenten”
schriftelijk dan wel per e mail melden bij ECW Energy, en (ii) meewerken aan een evaluatie ter
gelegenheid van beëindiging of afronding van de opdracht.
16 Opschorting en/of beëindiging
a) ECW Energy kan de opdrachtnemer de opdracht geven om de overeenkomst of een gedeelte
van de overeenkomst op te schorten voor een periode en op de wijze die ECW Energy nodig
acht.
b) ECW Energy heeft het recht te allen tijde en naar eigen goeddunken de overeenkomst of een
deel van de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden door middel van een schriftelijke
kennisgeving van beëindiging, die aan de opdrachtnemer moet worden gericht, zonder
rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd
eventuele verder aan ECW Energy toekomende rechten, in geval van:
- faillissement, surseance van betaling van de opdrachtnemer;
- het stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtnemer;
- beslag op een belangrijk deel van de bedrijfseigendommen van de opdrachtnemer;
- handelingen van de opdrachtnemer jegens ECW Energy in strijd met de wet of de bepalingen
van de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden).
c) Indien de overeenkomst wordt opgeschort of beëindigd, worden ECW Energy en de
opdrachtnemer niet ontheven van enige naar hun aard doorlopende verplichtingen of
aansprakelijkheid op grond van de overeenkomst of van de wet.
17

Geheimhouding
a) De opdrachtnemer zal het bestaan en de inhoud van de overeenkomst en alle gegevens met
betrekking tot (de activiteiten van) ECW Energy, die hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter
kennis komen, geheim houden.
b) De opdrachtnemer zal derden, die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, een zelfde
geheimhoudingsplicht opleggen.
c) De verplichtingen op grond van dit artikel duren ook na de voltooiing van de werkzaamheden of
de beëindiging van de overeenkomst voort.

18

Afstand van recht
Het niet uitoefenen van een recht noch een vertraging of nalatigheid van ECW Energy om de strikte
naleving van contractuele en buitencontractuele verplichtingen te vorderen, zal afbreuk doen aan de
mogelijkheid haar rechten alsnog uit te oefenen, behoudens indien en voor zover ECW Energy
uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van haar recht heeft gedaan.

19

Taal
De in de Nederlandse taal gestelde versie van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst zal
in geval van twijfel beslissend zijn. In geval deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn
verstrekt blijft de Nederlandse versie ervan beslissend.

20

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle door ECW Energy afgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing met
uitsluiting van de uniforme internationale rechtsregels inzake de internationale koop van goederen.

b) Geschillen, die tussen ECW Energy en opdrachtnemer over of naar aanleiding van een tussen hen
gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden berecht door de gewone rechter in het
arrondissement Noord Holland/Alkmaar.
ECW Energy, november 2021

