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Zaken doen met Fudura betekent dat afspraken worden vastgelegd. Die afspraken zijn opgenomen in
1. de overeenkomst tussen u en Fudura;
2. de Algemene Voorwaarden die voor alle producten en diensten van Fudura gelden en
3. afzonderlijke Productvoorwaarden die speciaal voor een bepaald product of dienst gelden.
In enkele gevallen gelden tevens Aanvullende Productvoorwaarden. Alle genoemde voorwaarden treft u hieronder aan.
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Algemene voorwaarden
Artikel 1

Definities
Opdrachtgever
De in de Overeenkomst genoemde partij met wie
Fudura een Overeenkomst voor het verrichten van
Werkzaamheden sluit.
Fudura
Fudura B.V., onderdeel van Enexis Groep alsmede
eventuele verbonden vennootschappen of hun
rechtsopvolgers.
Overeenkomst
De tussen Opdrachtgever en Fudura te sluiten
overeenkomst met betrekking tot door Fudura te verhuren
bedrijfsmiddelen, te leveren Producten en te verlenen
diensten.
Productvoorwaarden
Per product, levering of dienst van Fudura geldende
voorwaarden.
Producten
Alle leveringen, Werkzaamheden en door Fudura
te verrichten diensten die deel uitmaken van de
Overeenkomst.
Werkzaamheden
Alle voorkomende activiteiten om te komen tot de
realisering van de per product overeengekomen prestatie.
Netbeheerder
Netbeheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k,
van de Elektriciteitswet 1998 dan wel artikel 1, eerste lid,
onder e, van de Gaswet;
ODA
Overige Diensten Aanbieder, een door Energie Data
Service Nederland (EDSN) gecertificeerde partij die de
mogelijkheid heeft om verbruiksdata en meterstanden
van kleinverbruik gas- en elektriciteitsaansluitingen op te
vragen bij de regionale netbeheerders.
Net
Een of meer verbindingen voor het transport van
elektriciteit en/of gas en de daarmee verbonden
transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations
en andere hulpmiddelen behoudens voor zover deze
verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de
elektrische- en/of gasinstallatie van een Opdrachtgever.
Aansluiting
De kabel of leiding die door de Netbeheerder wordt
beheerd, die de elektrische installatie dan wel de
gasinstallatie van Opdrachtgever met het Net van de
Netbeheerder verbindt en alle door de Netbeheerder
in of aan die kabel of leiding aangebrachte apparatuur,
één en ander conform de bepalingen daaromtrent in de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Terug naar inhoudsopgave

Overdrachtspunt
Het punt waar de aansluiting van de Netbeheerder over
gaat naar de installatie van Opdrachtgever.
Niet-gereguleerde installatie
De installatie van Opdrachtgever ná het overdrachtspunt.
Energie
Elektriciteit en/of gas en/of koude en/of warmte.
Meetinrichting
De apparatuur bestemd voor het vaststellen van de
omvang van de getransporteerde Energie of water, van
de voor de afrekening nodig geachte gegevens en/of voor
controle van afname en/of invoeding.
Niet-comptabele metingen
Het vaststellen en verwerken van gegevens uit een
Meetinrichting waarop geen Meetcode van toepassing is.
Elektrische installatie
Het samenstel van leidingen en toebehoren, schakelen verdeelinrichtingen, elektrische toestellen,
transformatoren en bijbehoren dat voor het verbruik van
elektrische energie binnen het perceel al dan niet vast is
aangesloten, te rekenen vanaf het overdrachtspunt of een
daarmee tussen de Netbeheerder en de Opdrachtgever
overeengekomen gelijk te stellen plaats van overgang.
Gasinstallatie
Het samenstel van gastechnisch materieel, leidingen
en bijbehoren van leidingen van Opdrachtgever,
te rekenen na de Meetinrichting, gezien vanuit het
gastransportnet, of een daarmee tussen de Netbeheerder
en Opdrachtgever overeengekomen gelijk te stellen plaats
van overgang, met inbegrip van de aansluitleiding indien
deze door Opdrachtgever is aangebracht.
Gehuurde
Door Opdrachtgever van Fudura gehuurde zaak zoals
nader in de Overeenkomst is omschreven.
Installatieverantwoordelijke
De persoon die de verantwoordelijkheid draagt voor
het waarborgen en verrichten van het uit de eisen van
de ARBO-wetgeving voortvloeiende takenpakket van de
Installatieverantwoordelijke conform de “Bedrijfsvoering
van Elektrische Installaties – Branche Hoogspanning (en
Middenspanning)” en de “Bedrijfsvoering van Elektrische
Installaties – Branche Laagspanning” en de NEN-EN 50110,
de NEN 3840 en de NEN 3140.
Werkverantwoordelijke
De persoon die de verantwoordelijkheid draagt voor
het waarborgen en verrichten van het wettelijke
takenpakket van de Werkverantwoordelijke conform
de “Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties –
Branche Hoogspanning (en Middenspanning)” en de
“Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties – Branche
Laagspanning” en de NEN-EN 50110, de NEN 3840 en de
NEN 3140.
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Meetverantwoordelijke
Fudura, aan wie op basis van de Meetcode(s) een
erkenning als Meetverantwoordelijke is verleend.

Artikel 3

De Overeenkomst
1.

Meetcode
Meetcode Elektriciteit als bedoeld in artikel 31, eerste lid,
onder b, van de Elektriciteitswet 1998 en/of Meetcode
Gas als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onder b, van de
Gaswet.

De Werkzaamheden vinden plaats op basis van een
Overeenkomst waarop telkens a) deze Algemene
Voorwaarden, b) afzonderlijke Productvoorwaarden
en c. in het voorkomende geval Aanvullende
Productvoorwaarden van toepassing zijn.
2. De Algemene Voorwaarden en de (Aanvullende)
Productvoorwaarden zijn door Opdrachtgever
ontvangen en geaccepteerd.
3. Door Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene
(inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen is.
4. Fudura heeft het recht haar rechten en plichten uit de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen
aan derden en zal Opdrachtgever daarvan vroegtijdig
in kennis stellen.
5. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst wil overdragen aan een derde, zal
dat alleen gebeuren na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Fudura, welke toestemming niet
zonder redelijke gronden zal worden onthouden.
6. Indien de Overeenkomst met twee of meer
Opdrachtgevers wordt aangegaan, kan Fudura
hoofdelijke verbondenheid tot nakoming van de
Overeenkomst verlangen.

Artikel 2

Artikel 4

1.

1.

Meetverantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn op
het Overdrachtspunt van de Aansluiting van een
Meetinrichting die voldoet aan de eisen van de
Meetcode(s) en voor het correct en tijdig (doen) vaststellen
en (doen) overdragen van meetgegevens.
Laagspanningsnet
Eén of meer verbindingen voor het transport van
elektriciteit en de daarmee verbonden hulpmiddelen,
alles op een spanningsniveau van maximaal 1.000 Volt
(wisselspanning) respectievelijk 1.500 Volt (gelijkspanning),
voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen
binnen de Installatie van de Opdrachtgever.
Wet
De Elektriciteitswet 1998 en/of de Gaswet.

De aanbieding

Realisering van de Overeenkomst

Alle aanbiedingen van Fudura zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn
gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte
gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken
te zijn, heeft Fudura het recht haar aanbieding te
wijzigen of in te trekken. Opdrachtgever draagt
het risico voor schade veroorzaakt door fouten of
gebreken in de door hem verstrekte tekeningen,
berekeningen, constructies, bestekken en
uitvoeringsvoorschriften of andere specificaties die de
basis vormen voor Werkzaamheden.
2. De documenten die deel uitmaken van het aanbod
(zoals tekeningen, technische beschrijvingen, etc.) zijn
zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend en
blijven het (intellectuele) eigendom van Fudura. Zij
mogen niet zonder toestemming vooraf van Fudura
worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter
beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt.
3. De aanbieding van Fudura is één maand geldig te
rekenen vanaf de datum van dagtekening van de
aanbieding, tenzij anders in de aanbieding is bepaald.
Indien een aanbieding binnen deze termijn niet
schriftelijk is geaccepteerd, vervalt de aanbieding,
behoudens het geval Fudura de geldigheidsduur van
de aanbieding schriftelijk heeft verlengd.
4. Fudura mag de kosten die gemoeid zijn met het
opstellen van de aanbieding in rekening te brengen,
mits Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte is
gesteld.
5. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn
gedaan blijft mogelijk, ook waar het aanbod niet
vrijblijvend is gedaan.
Terug naar inhoudsopgave

Fudura zal de Werkzaamheden goed en zorgvuldig
uitvoeren en de belangen van Opdrachtgever naar
beste kunnen en wetenschap behartigen.
2. Fudura is bevoegd om zonder toestemming
van Opdrachtgever voor de uitvoering van haar
verplichtingen ten aanzien van Opdrachtgever
derden in te schakelen. Deze derden zullen onder
de verantwoordelijkheid van Fudura vallen en alle
bepalingen van de Overeenkomst zullen, voor
zover van toepassing, ook van toepassing zijn op de
inschakeling van deze derden.

Artikel 5

Verplichtingen van de Opdrachtgever
1.

Opdrachtgever verleent aan Fudura de nodige
medewerking bij de toepassing en de uitvoering
van het bepaalde in of krachtens deze Algemene
Voorwaarden en de controle op de naleving ervan, en
wel in het bijzonder door:
a) Fudura zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen
in omstandigheden die voor de uitvoering van de
Overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder
door hem waargenomen of vermoede schade,
gebreken of onregelmatigheden.
b) aan personen die van een door Fudura uitgegeven
legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien toegang
te verlenen tot het perceel, mede ten behoeve van
de uitvoering van een van overheidswege op Fudura
rustende verplichting. Daar waar een Netbeheerder
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aanwezig wil/moet zijn bij het betreden van een locatie,
zal Fudura dit met die Netbeheerder afstemmen.
c) Fudura voorafgaande aan een daadwerkelijke
adres- en/of (handels)naamswijziging hierover te
informeren.
d) toe te staan dat zowel ten behoeve van hemzelf
als ten behoeve van derden werkzaamheden worden
uitgevoerd.
2. Voor zover van toepassing zorgt Opdrachtgever
ervoor dat Fudura tijdig kan beschikken over de
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en ontheffingen) en over de door hem
te verschaffen benodigde gegevens. Indien de aanvang
en de voortgang van het werk wordt vertraagd
door omstandigheden waarvoor Opdrachtgever
verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Fudura
voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden
vergoed.
3. Opdrachtgever draagt zorg voor de bereikbaarheid
van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede
voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de
plaats van het werk.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Fudura de
noodzakelijke Werkzaamheden ongehinderd kan
uitvoeren en dat de daarvoor door Opdrachtgever te
leveren/beschikbaar te stellen voorzieningen en/of
materialen aanwezig zijn. Bij het ontbreken daarvan
worden de door Fudura gemaakte aanvullende kosten
door Opdrachtgever vergoed.
5. Indien Opdrachtgever geen eigenaar is van het
perceel, staat hij ervoor in dat de eigenaar akkoord
gaat met het verrichten van alle handelingen die door
Fudura noodzakelijk verricht moeten worden. Fudura
kan verlangen dat Opdrachtgever een schriftelijke
verklaring van de eigenaar overlegt.

Artikel 6

Vergoeding en indexering
1.

Voor het uitvoeren van de Overeenkomst is
Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zoals
die is opgenomen in de Overeenkomst of eventuele
afzonderlijke tariefbladen.

2. Kostenverhogende omstandigheden dient Fudura
zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te
delen. Kostenverhogende omstandigheden waarop
Fudura geen invloed heeft zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
3. Fudura indexeert jaarlijks de overeengekomen
periodieke vergoedingen op basis van de door het
CBS in de maand juli van het voorgaande kalenderjaar
gepubliceerde Consumenten PrijsIndex (CPI).
4. Bedragen genoemd in de Overeenkomst of eventuele
afzonderlijke tariefbladen gelden per maand, tenzij in
de Overeenkomst andere afspraken zijn vastgelegd.
5. In aanvulling op de vergoeding als genoemd in dit artikel,
zullen afwijkingen op in de Overeenkomst genoemde
stelposten met Opdrachtgever worden verrekend.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7

Betaling
1.

Alle bedragen die Opdrachtgever volgens de
Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of
Productvoorwaarden is verschuldigd, brengt Fudura
hem door middel van een factuur in rekening.
2. Een factuur dient– voor zover in de Overeenkomst
geen andere termijn is opgenomen te zijn voldaan
binnen dertig dagen na dagtekening.
3. Opdrachtgever heeft niet het recht de hem in rekening
gebrachte bedragen te korten c.q. te verrekenen met
enig bedrag dat Fudura hem verschuldigd is.
4. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of
opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur.

Artikel 8

Wanbetaling
1.

Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn
heeft betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
2. Vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is, is hij
tevens rente verschuldigd wegens te late betaling
gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW)
vanaf de eerste dag van het verzuim, onverminderd
het recht van Fudura op vergoeding van alle overige
kosten en schaden. Fudura is dan bevoegd eenzijdig
de Overeenkomst te ontbinden. De in dit lid bedoelde
bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9

Belastingen en heffingen
1.

Alle bedragen in de Overeenkomst of aanvullende
offertes zijn exclusief de verschuldigde
omzetbelasting. Opdrachtgever zal de verschuldigde
omzetbelasting aan Fudura vergoeden.
2. Alle bedragen die Opdrachtgever ingevolge deze
Algemene Voorwaarden, Productvoorwaarden of de
Overeenkomst verschuldigd is, zullen, respectievelijk
kunnen worden verhoogd met de belastingen en
de heffingen die Fudura volgens een besluit van
de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in
rekening te brengen. Fudura zal deze verhogingen
voor zover mogelijk op de factuur nader specificeren.

Artikel 10

Looptijd, start en einde
van de Overeenkomst
1.

De looptijd van de Overeenkomst is, voor zover
een periode is overeengekomen, vastgelegd in
de Overeenkomst. De looptijd vangt aan op de
aanvangsdatum zoals die in de Overeenkomst is
vastgelegd. Bijzondere bepalingen omtrent de looptijd
van de Overeenkomst voor afzonderlijke producten
zijn opgenomen in de Productvoorwaarden.
2. Voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de
eenmalige levering van producten of diensten, zal de
Overeenkomst als beëindigd worden beschouwd met
de levering daarvan.
3. Opdrachtgever blijft gebonden aan hetgeen bij
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te maken kosten, voortvloeiende uit verplichtingen
die Fudura op het tijdstip van beëindiging reeds is
aangegaan.

of krachtens de Overeenkomst, de Algemene
Voorwaarden en de Productvoorwaarden is
bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende
verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12

Artikel 11

Overmacht

Tussentijdse beëindiging
en ontbinding

1.

1.

Fudura heeft het recht, door middel van een
aangetekende brief aan Opdrachtgever, de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen,
dan wel het Werk op te schorten wanneer:
a) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard of hem (voorlopig) surseance van betaling
wordt verleend; indien executoriaal of conservatoir
beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever
of Opdrachtgever als rechtspersoon wordt
ontbonden en/of hij anderszins niet in staat is aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen;
b) Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt;
c) Opdrachtgever enige andere op hem rustende
verplichting uit de Overeenkomst; deze Algemene
Voorwaarden of de Productvoorwaarden niet nakomt;
d) Opdrachtgever zijn bedrijf beëindigt.
2. Fudura zal, als ontbindende partij, nooit tot enige
schadevergoeding ten aanzien van de andere partij
gehouden zijn.
3. Opdrachtgever is gehouden een situatie als omschreven
in lid 1 van dit artikel meteen aan Fudura te melden.
4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds
eenzijdig beëindigt, is Opdrachtgever gehouden alle
schade die Fudura dientengevolge lijdt, te vergoeden.
5. Indien Opdrachtgever op het moment van de
ontbinding of beëindiging reeds prestaties ter
uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan
hij de Overeenkomst alleen gedeeltelijk ontbinden of
beëindigen en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat
door Fudura nog niet is uitgevoerd.
6. Bedragen die Fudura vóór de ontbinding of
beëindiging heeft gefactureerd in verband met
hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst
heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding of beëindiging direct opeisbaar.
7. Opdrachtgever heeft niet het recht de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te beëindigen
of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf
reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen.
8. Indien de reden voor een tussentijdse ontbinding niet
aan Fudura verwijtbaar is en niet voor haar rekening
komt, heeft Fudura aanspraak op:
a) een vergoeding van de in de Overeenkomst
vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de
Werkzaamheden op het moment van ontbinding;
b) een vergoeding voor het resterende deel van de
in de Overeenkomst bestaande uit de vastgelegde
prijs tot aan het einde van de looptijd van de
Overeenkomst;
c) een vergoeding van alle gemaakte kosten en nog
Terug naar inhoudsopgave

In geval van overmacht is Fudura bevoegd hetzij
het Werk gedurende maximaal zes maanden op te
schorten hetzij het Werk te beëindigen zonder dat
Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding
van schade of kosten. Alle tot dan toe door Fudura
gemaakte kosten zullen terstond opeisbaar zijn.
2. Overmacht wordt - onder andere - aangenomen
indien er sprake is van de volgende situaties:
a) Fudura wordt getroffen door een werkstaking
van haar gehele of een belangrijk deel van haar
personeel dat ingeschakeld kan worden voor de
Werkzaamheden;
b) het personeel van Fudura kan door oorzaken, die
buiten de invloedssfeer van Fudura liggen, de plaats
van de Werkzaamheden niet bereiken;
c) Fudura kan niet beschikken over de voor het
onderhoud respectievelijk voor het verhelpen van
storingen of het verrichten van werkzaamheden
noodzakelijke onderdelen of materialen;
d) het niet voldoen van leveranciers en transporteurs
van Fudura aan hun verplichtingen;
e) brand;
f) import- of handelsverboden.

Artikel 13

Schade en aansprakelijkheid
1.

Indien op Fudura enige aansprakelijkheid mocht
rusten voor schade voortvloeiende uit de uitvoering
van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid
altijd beperkt tot vergoeding van de directe
schade voor de kosten van de aanpassing van het
ontwerp of advies en de kosten van het herstel van
gebreken en van de door die gebreken rechtstreeks
veroorzaakte schade, een en ander met een
maximum van het bedrag dat op grond van de
aansprakelijkheidsverzekering van Fudura zal worden
uitgekeerd.
2. Het in het vorige lid gestelde lijdt uitzondering ingeval
schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld
van Fudura, haar werknemers of daarmee gelijk te
stellen ondergeschikten.
3. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Fudura
geen dekking biedt voor schade zoals bedoeld in de
bovenstaande bepalingen, dan is de aansprakelijkheid
van Fudura beperkt tot de waarde van de opdracht
over een periode van maximaal één jaar, zoals in de
Overeenkomst is opgenomen.
4. Onder directe schade wordt in geen geval verstaan:
misgelopen inkomsten, stilstand kosten, de kosten van
energie of incasso- of proceskosten.
5. Fudura kan alleen aangesproken worden op de voornoemde aansprakelijkheden indien de betreffende
schade niet onder een CAR-verzekering of een
vergelijk-bare verzekering van Opdrachtgever wordt
gedekt.
Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden Fudura B.V. 2020

7

6.

Opdrachtgever is ten aanzien van Fudura aansprakelijk
voor schade aan eigendommen van Fudura, tenzij
Opdrachtgever aannemelijk maakt dat de schade hem,
dan wel personen voor wie hij aansprakelijk is, niet
kan worden toegerekend.

Artikel 14

Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Fudura voor alle schade die
Fudura mocht lijden als gevolg van aanspraken van
derden die verband houden met of voortvloeien uit de
Overeenkomst.

Artikel 15

Zekerheidsstelling
Fudura heeft het recht om zekerheden van
Opdrachtgever te verlangen in verband met de bedragen
die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst
en bijbehorende Algemene Voorwaarden of
Productvoorwaarden verschuldigd is.

Artikel 16

Intellectuele eigendom
1.

Alle door Fudura in het kader van de Overeenkomst
afgegeven stukken, zoals tekeningen, ontwerpen,
modellen, rapporten en adviezen, worden eigendom van
Opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever
aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
2. Het auteursrecht van de afgegeven en door Fudura
opgestelde stukken blijft bij Fudura berusten.
3. Opdrachtgever mag de stukken alleen gebruiken
in verband met de huidige Overeenkomst en mag
deze niet zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf
van Fudura in herhaling voor de realisering van
vergelijkbare werkzaamheden gebruiken.
4. Fudura geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet
inzake tekeningen en modellen als de ontwerper van
de tekeningen en modellen en mag bij uitsluiting deze
bij het in die wet bedoelde Bureau deponeren.
5. Onverminderd de bepalingen van de Auteurswet heeft
Opdrachtgever het uitsluitende beschikkingsrecht over
de binnen het kader van de Overeenkomst aan hem
uitgebrachte rapporten, adviezen etc. van Fudura.
6. De in lid 1 bedoelde stukken van Fudura mogen door
Opdrachtgever alleen -na toestemming- woordelijk,
in hun geheel en met vermelding van de naam van
Fudura worden gepubliceerd.

Artikel 17

Veiligheid, arbeidsomstandigheden,
werklocatie en werktijden
1.

Opdrachtgever staat er voor in dat de uit hoofde van
de Overeenkomst uit te voeren Werkzaamheden, voor
zover die moeten worden uitgevoerd in gebouwen,
werken en/of terreinen van Opdrachtgever, op veilige
wijze kunnen geschieden. Opdrachtgever ziet er op
toe dat aan alle wettelijke eisen en regelingen inzake
veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt voldaan.
Terug naar inhoudsopgave

2. Indien een werknemer van Fudura dan wel personen
werkzaam namens Fudura, bij of tijdens de uitvoering
van de Overeenkomst een aantoonbaar onveilige
situatie of een situatie in strijd met wetgeving en/of
regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden
aantreft, heeft deze het recht zijn Werkzaamheden
te staken of op te schorten onder de verplichting van
Opdrachtgever om de daarmee verbonden kosten aan
Fudura te voldoen.
3. Indien voor de locaties waar bedrijfsmiddelen
en/of meetinrichting(en) zijn opgesteld een
locatiereglement van Opdrachtgever van toepassing
is, zullen de medewerkers van Fudura zich daaraan
houden. Opdrachtgever zal in dat geval tijdig het
locatiereglement overleggen.
4. Opdrachtgever informeert Fudura naar beste
weten omtrent de bodemgesteldheid bij het uit te
voeren Werk. Fudura zal bij de Werkzaamheden
rekening houden met de bodemgesteldheid van het
werkterrein.
5. Fudura heeft het recht noodzakelijke kosten ter vaststelling en behandeling van eventuele bodemverontreiniging bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Fudura is niet aansprakelijk voor aangetroffen
(bodem)verontreinigingen en heeft recht op
kostenvergoeding en/of termijnverlenging wanneer de
verdere uitvoering van de Werkzaamheden als gevolg
van de aangetroffen verontreiniging wordt vertraagd
dan wel moet worden aangepast.
7. Het Werk zal zoveel mogelijk tijdens normale
werkuren (werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur) en
anders in overleg met Opdrachtgever verricht worden.
Indien het Werk op verzoek of in opdracht van
Opdrachtgever buiten de normale werkuren verricht
wordt, zijn de hieraan verbonden extra kosten (onder
andere overuren-, weekend-, feestdagentoeslagen
etc.) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18

Verzekering
1.

Opdrachtgever zal de van Fudura Gehuurde zaken
gedurende de looptijd van de Overeenkomst
verzekerd hebben en houden tegen de gebruikelijke
gevaren waaronder brand, diefstal en vervolgschade
bij diefstal waaronder olielekkage. Fudura heeft het
recht schriftelijk bewijs (polis) te verlangen van het
bestaan van een verzekering. De verzekerde som
bedraagt honderd maal de verschuldigde maandhuur
zoals bepaald in de Overeenkomst.
2. Opdrachtgever zal in de polis laten opnemen dat in
geval van schade Fudura zonder tussenkomst van
Opdrachtgever recht heeft op de schadevergoeding.

Artikel 19

Geheimhouding
1.

Partijen zullen informatie en gegevens over de
Overeenkomst vertrouwelijk behandelen en alle
noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen
dat informatie en gegevens over de Overeenkomst
worden verspreid.
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2. Het verspreiden van informatie en gegevens over de
Overeenkomst is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de wederpartij.

Artikel 20

Privacy en verwerking van
persoonsgegevens
Wanneer Fudura persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dat
met respect voor de privacy van Opdrachtgever. Op de
verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring
voor klanten van toepassing, zoals die te vinden is op
www.fudura.nl/privacy.

Artikel 21

Toepasselijk recht en geschillen
1.

Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van
toepassing.
2. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst, de
op grond daarvan van toepassing zijnde Algemene
Voorwaarden, Productvoorwaarden en regelingen
of nader tot stand gekomen afspraken, zullen bij
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter
te Zwolle.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 22

Slotbepalingen Algemene
Voorwaarden
1.

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van Fudura,
kunnen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden
en/of Productvoorwaarden worden toegestaan. Deze
afwijkingen dienen schriftelijk in de Overeenkomst te
worden vastgelegd.
2. In geval van tegenstrijdigheden tussen het
bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, de
Productvoorwaarden en de Overeenkomst gaat
het bepaalde in de Overeenkomst boven de
Productvoorwaarden en die weer boven de Algemene
Voorwaarden.
3. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden
niet voorzien, beslist Fudura na overleg met
Opdrachtgever.
4. Deze Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden kunnen door Fudura worden gewijzigd.
5. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en de
Productvoorwaarden treden in werking dertig dagen
na de dag waarop de wijzigingen aan Opdrachtgever
zijn medegedeeld.
6. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
bestaande Overeenkomsten. Indien Opdrachtgever
een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij
de Overeenkomst opzeggen overeenkomstig het
bepaalde in de Overeenkomst.
7. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1
januari 2020.
8. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden
aangehaald als “Algemene Voorwaarden en
Productvoorwaarden Fudura B.V. 2020”.
9. Deze Algemene Voorwaarden en de
Productvoorwaarden zijn in te zien op www.fudura.nl/
voorwaarden.
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Productvoorwaarden voor Infradiensten en verhuur
Artikel 1		

Artikel 4		

Deze Productvoorwaarden voor Infradiensten en verhuur
zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij
Opdrachtgever zaken huurt van Fudura.

1.

Productvoorwaarden voor
Infradiensten en verhuur

Wegnemen, verplaatsen, wijzigen en
vervanging

Artikel 2		

Looptijd, start en einde
van de Overeenkomst
1.

De looptijd van de Overeenkomst is vastgelegd
in de Overeenkomst. De huurperiode vangt aan
(aanvangsdatum) op de eerste werkdag na installatie
van het Gehuurde. Als geen looptijd is vastgelegd in
de Overeenkomst, geldt een looptijd van tien jaar te
rekenen vanaf de aanvangsdatum van de verhuur.
2. Na afloop van de oorspronkelijke huurperiode wordt
de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een
termijn van (telkens) één jaar tegen de dan geldende
tarieven, tenzij Opdrachtgever schriftelijk aan Fudura
meedeelt dat de Overeenkomst eindigt na afloop
van de oorspronkelijke of de verlengde huurperiode.
Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee maanden
voor afloop van de oorspronkelijke of de verlengde
huurperiode. Deze opzegtermijn gaat in per de eerste
dag van de maand volgend op de opzegging.
3. In geval van tussentijdse opzegging van de
Overeenkomst door Opdrachtgever blijft
Opdrachtgever de huur verschuldigd zoals die
geldt tot aan het einde van de oorspronkelijk
overeengekomen periode, inclusief eventuele
stilzwijgende verlengingen zoals bedoeld in lid 2 van
dit artikel.
4. Opzegging van de Overeenkomst door Fudura zal
schriftelijk en met opgave van redenen geschieden
en is alleen mogelijk in geval van zwaarwegende
belangen en met inachtneming van een opzegtermijn
van minimaal zes maanden.

Artikel 3		

Realisering van de Werkzaamheden
1.

Opdrachtgever zal voor de plaatsing van het Gehuurde
om niet een locatie aan Fudura ter beschikking stellen
die voldoet aan de daaraan door Fudura te stellen
eisen. Kosten voor het aanpassen van de locatie
aan de eisen van Fudura zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
2. De kosten voor plaatsing en aanleg van het Gehuurde,
zoals die zijn weergegeven in de aanbieding, zijn voor
rekening van Opdrachtgever.

Terug naar inhoudsopgave

Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Gehuurde
te verwijderen of te verplaatsen of hieraan wijzigingen
aan te brengen.
2. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst het
Gehuurde op verzoek van Opdrachtgever moet worden
her-, verplaatst, gedemonteerd of weggenomen, zijn de
kosten hiervan voor Opdrachtgever.
3. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst
het Gehuurde op verzoek van Opdrachtgever moet
worden aangepast, wordt deze Overeenkomst
geacht te gelden voor het aangepaste Gehuurde met
dien verstande dat Opdrachtgever verplicht is de
kosten voor aanpassing te vergoeden. Daarnaast is
Opdrachtgever verplicht het (hogere, respectievelijk
lagere) tarief te voldoen zoals dat voor het Gehuurde
in de aanbieding van Fudura is opgenomen.
4. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst om
technische reden Fudura het Gehuurde moet vervangen,
zijn de kosten die niet direct te relateren zijn aan de
gehuurde componenten, zoals kabel- en bouwkundige
werken voor rekening van Opdrachtgever.
5. Aan het einde van de Overeenkomst heeft Fudura het
recht het Gehuurde weg te nemen. De kosten van het
verwijderen van het Gehuurde zijn voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij hierover in de Overeenkomst
andersluidende afspraken zijn vastgelegd.

Artikel 5		

Onderhoud en storingen
1.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst
zal Fudura het Gehuurde inclusief de daaraan
gemonteerde eindsluitingen in goede staat
van onderhoud houden met inachtneming van
onderhoudsvoorschriften en onderhoudsintervallen
die zijn gebaseerd op het behoud van de
functionaliteit van het Gehuurde.
2. De in lid 1 bedoelde Werkzaamheden zullen
zo veel mogelijk tijdens normale werkuren (op
werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur) en in
overleg met Opdrachtgever plaatsvinden. Indien
de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever
buiten de normale werkuren plaatsvinden, zijn de
hieraan verbonden extra kosten (onder andere
overuren-, weekend-, feestdagen toeslagen etc.) voor
rekening van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is verplicht kosteloos zijn
medewerking te verlenen aan onderhoud- en
storingswerkzaamheden.
4. Storingen aan het Gehuurde moeten door
Opdrachtgever binnen 24 uur nadat de storing is
ingetreden of deze door Opdrachtgever is opgemerkt
aan Fudura gemeld worden via het storingsnummer
dat staat vermeld op www.fudura.nl/storing.
5. Fudura zal zich in geval van storingen inspannen
binnen de in de Overeenkomst vastgelegde responsetijd bij het Gehuurde aanwezig te zijn. Indien geen
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responsetijd is bepaald, geldt een responsetijd van
één uur na melding van de storing.
6. Fudura streeft naar een zo kort mogelijke
onderbreking van de energielevering en vervangt
indien nodig materialen om de storing te verhelpen.
7. Kosten voor herstel of het opheffen van de storing
aan het verhuurde zijn voor rekening van Fudura tenzij
de storing is toe te rekenen aan een activiteit van
Opdrachtgever.
8. Opdrachtgever is verplicht:
a) het Gehuurde overeenkomstig zijn aard en
bestemming alsmede conform de technische
eigenschappen van het Gehuurde te gebruiken;
b) de transformator aan laagspanningszijde op juiste
wijze te beveiligen tegen overbelasting;
c) de installatie van Opdrachtgever selectief te
beveiligen ten opzichte van de installatie van Fudura;
d) te zorgen dat de cosinus phi van de elektrische
belasting niet kleiner is dan 0,85;
e) te zorgen dat de gemiddelde belasting van iedere
transformator uitgedrukt in kiloWatt (kW) gedurende
een etmaal niet meer bedraagt dan 80% van het
transformator vermogen in kiloVoltAmpere (kVA)
vermenigvuldigd met een cosinus phi van 0,85;
f) te zorgen dat opgetreden piekwaarde uitgedrukt
in kiloWatt (kW) per transformator nooit meer
bedraagt dan 100% van het transformator vermogen
in kiloVoltAmpere (kVA) vermenigvuldigd met een
cosinus phi van 0,85.
9. Schade als gevolg van het niet nakomen van het
gestelde in lid 8 van dit artikel is voor rekening van
Opdrachtgever.
10. De kosten voor het treffen van noodvoorzieningen
om de energievoorziening in stand te houden tijdens
storingen of noodzakelijke Werkzaamheden komen
voor rekening van Opdrachtgever, tenzij
Opdrachtgever hierover met Fudura vooraf specifieke
afspraken heeft gemaakt.
11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om
bedieningshandelingen uit te voeren aan het
Gehuurde tenzij Opdrachtgever in eigen beheer
optreedt als Installatie- en Werkverantwoordelijke
zoals gesteld in artikel 7.3. van deze
Productvoorwaarden voor Infradiensten en verhuur.
Op verzoek van Opdrachtgever zal Fudura in dat
geval tegen vergoeding de bedieningshandelingen
uitvoeren.
12. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om
werkzaamheden aan het Gehuurde uit te voeren of
door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6		

Eigendom

1. Het Gehuurde is en blijft eigendom van Fudura.
2. Kabels en kabelgarnituren zoals eindsluitingen en
dergelijke zijn na oplevering direct eigendom van
Opdrachtgever.
3. Zonder toestemming van Fudura mag Opdrachtgever
het Gehuurde niet onderverhuren, of anderszins aan
derden in gebruik geven.

Terug naar inhoudsopgave

4.

5.

6.

Zonder toestemming van Fudura mag Opdrachtgever
het Gehuurde niet belasten met het recht van
hypotheek of pand of op enigerlei andere wijze
tot zekerheid aan derden verstrekken of met een
persoonlijk of zakelijk recht belasten.
Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van Fudura
op diens verzoek eventueel door Fudura gewenste
zakelijke rechten (een recht van opstal en/of een
erfdienstbaarheid van toegang) om niet te verlenen
en doen vestigen. De betreffende zakelijke rechten
c.a. zullen tussen partijen volgens de gebruikelijke
standaardovereenkomsten van Fudura nader worden
overeengekomen. De kosten voor het vestigen van
bedoelde rechten worden gedragen door Fudura.
Fudura heeft het recht het Gehuurde te verkopen
of te belasten met enig persoonlijk of zakelijk recht,
mits daarbij de rechten van Opdrachtgever uit de
Overeenkomst niet worden aangetast.

Artikel 7		

Installatieverantwoordelijkheid
en werkverantwoordelijkheid
1.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is
Fudura de Installatieverantwoordelijke met betrekking
tot de Niet-gereguleerde installatie, op voorwaarde
dat de gehele installatie inclusief kabelwerken tussen
het Overdrachtspunt van de Netbeheerder en de
huurcomponenten is aangelegd volgens de ontwerpen materiaalrichtlijnen van Fudura.
2. Indien Fudura optreedt als
Installatieverantwoordelijke van de installatie, dan
start de installatieverantwoordelijkheid over de
Niet-gereguleerde installatie bij het Overdrachtspunt
van de Netbeheerder. Voor zover de lengte van
de kabel tussen de Aansluiting en het Gehuurde
beperkt blijft tot dezelfde ruimte of tot de direct
naastliggende ruimte, zal Fudura deze namens
Opdrachtgever beheren, tenzij Opdrachtgever
conform artikel 7.3 kenbaar heeft gemaakt de
installatieverantwoordelijkheid in eigen beheer uit te
voeren.
3. Opdrachtgever heeft altijd het recht de
installatieverantwoordelijkheid over het Gehuurde
in eigen beheer uit te voeren op voorwaarde dat
Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maakt aan
Fudura onder vermelding van de natuurlijke- en/of
rechtspersoon aan wie installatieverantwoordelijkheid
en werkverantwoordelijkheid namens Opdrachtgever
is toegewezen. In dat geval maken partijen
aanvullende afspraken welke schriftelijk worden
vastgelegd.

Artikel 8		

Slotbepalingen
Deze Productvoorwaarden kunnen worden aangehaald
als: “Productvoorwaarden voor Infradiensten en verhuur
Fudura 2020”.
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Productvoorwaarden voor Meetdiensten
Artikel 1 		

Productvoorwaarden voor
Meetdiensten
De Productvoorwaarden voor Meetdiensten zijn van
toepassing op alle diensten die Fudura aanbiedt met
betrekking tot een Meetinrichting, zoals bijvoorbeeld
het plaatsen, beheren en/of onderhouden van een
Meetinrichting, het uitlezen van de opgeslagen gegevens in
de Meetinrichting die Opdrachtgever ter beschikking heeft
of wordt gesteld en de overdracht van die meetgegevens
aan de Netbeheerder en aan overeengekomen derden.
Meetdiensten omvatten daarmee ook de uitvoering
van de Meetverantwoordelijkheid zoals bedoeld in
onderstaand artikel 7.

6.

7.

8.

Artikel 2		

Looptijd, start en einde
van de Overeenkomst
1.

De looptijd van de Overeenkomst (contractperiode)
is vastgelegd in de Overeenkomst. Als geen looptijd
is vastgelegd in de Overeenkomst, geldt een looptijd
van vijf jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van de
uitvoering van Meetdiensten door Fudura.
2. Na afloop van de oorspronkelijke looptijd wordt
de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een
termijn van (telkens) één jaar tegen de dan geldende
tarieven, tenzij Opdrachtgever schriftelijk aan Fudura
meedeelt dat de Overeenkomst eindigt na afloop van
de oorspronkelijke of de verlengde contractperiode.
Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee maanden
voor afloop van de oorspronkelijke of de verlengde
contractperiode. Deze opzegtermijn gaat in per de
eerste dag van de maand volgend op de opzegging.
3. In geval van tussentijdse opzegging van de
Overeenkomst door Opdrachtgever blijft Opdrachtgever
de vergoeding verschuldigd zoals die geldt tot aan
het einde van de oorspronkelijk overeengekomen
contractperiode, inclusief eventuele stilzwijgende
verlengingen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel geldt dat
Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds
schriftelijk kan opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden ingeval van verkoop,
staking of verhuizing van de onderneming. De
opzegtermijn gaat in per de eerste dag van de maand
volgend op de opzegging. Opdrachtgever is in dat
geval de overeengekomen vergoeding verschuldigd tot
aan het einde van de opzegtermijn.
5. Wanneer de Overeenkomst voortijdig eindigt zoals
bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt elke vordering
van Fudura op de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar en is Opdrachtgever aan Fudura de
restwaarde van de Meetinrichting verschuldigd
(afkoopbedrag). Die restwaarde is gesteld op de
historische kostprijs van de Meetinrichting op
het moment van aanvang van de Overeenkomst
plus eventuele aanpassingen volgens de door CBS
gepubliceerde Consumenten Prijsindex cijfers (CPI)
Terug naar inhoudsopgave

verminderd met een percentage dat gelijk is aan de
verstreken maanden gedeeld door de termijn van de
eerste contractperiode, met als minimumbedrag 10%
van de historische kostprijs.
Ingeval van verkoop, staking of verhuizing van de
onderneming van Opdrachtgever is het in lid 5 van
dit artikel vermeldde afkoopbedrag niet verschuldigd
wanneer een aspirant-Opdrachtgever aansluitend en op
dezelfde locatie met Fudura een nieuwe overeenkomst
aangaat ten aanzien van dezelfde Meetinrichting.
Opzegging van de Overeenkomst door Fudura zal
schriftelijk en met opgave van redenen te geschieden
en is alleen mogelijk in geval van zwaarwegende
belangen en met inachtneming van een opzegtermijn
van minimaal zes maanden.
De verplichtingen van Fudura ingevolge de
Overeenkomst eindigen in ieder geval per
direct wanneer de aanwijzing van Fudura als
Meetverantwoordelijke vervalt of wordt ingetrokken.

Artikel 3		

Realisering van de Werkzaamheden
1.

Opdrachtgever zal voor het plaatsen van de
Meetinrichting om niet een locatie aan Fudura ter
beschikking stellen die voldoet aan de daaraan door
Fudura te stellen eisen. Kosten voor het aanpassen
van de locatie aan de eisen van Fudura zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
2. De kosten voor plaatsing en aanleg van de
Meetinrichting, zoals die zijn weergegeven in de
aanbieding, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3. De ruimte waar de Meetinrichting wordt opgesteld
dient geschikt te zijn voor draadloze telecommunicatie
en er moet in de onmiddellijke nabijheid van waar
de Meetinrichting wordt opgesteld een 230V
contactdoos met randaarde aanwezig zijn. Fudura
is niet aansprakelijk voor kosten van welke aard dan
ook, indien bij oplevering van de Meetinrichting de
ruimte niet aan deze voorwaarden blijkt te voldoen.
Wanneer aanvullende voorzieningen nodig zijn om
-bijvoorbeeld- draadloze telecommunicatie mogelijk
te maken, zal Opdrachtgever de daaraan verbonden
kosten voor zijn rekening nemen.

Artikel 4

Wegnemen, verplaatsen,
wijziging en vervanging
1.

Een Meetinrichting wordt uitsluitend onder
verantwoordelijkheid van Fudura weggenomen,
verplaatst, gewijzigd of vervangen, een en ander na
voorafgaande mededeling aan en zoveel mogelijk in
overleg met Opdrachtgever.
2. Het wegnemen, verplaatsen, wijzigen, aanpassen of
deactiveren van de Meetinrichting geschiedt voor
rekening van Opdrachtgever, indien:
a) dit geschiedt op zijn verzoek;
b) dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten,
tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat dit handelen
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

of nalaten het gevolg is van omstandigheden
die redelijkerwijs niet aan hem kunnen worden
toegerekend;
c) wijziging van de gecontracteerde transportcapaciteit
en/of jaarverbruik een noodzakelijke wijziging van de
Meetinrichting vereist c.q. als gevolg heeft;
d) wijziging in wet- en regelgeving dit noodzakelijk
maakt;
e) dit het gevolg is van overstappen
van Opdrachtgever naar een andere
Meetverantwoordelijke.
Kostenverhogende omstandigheden in verband met
het wegnemen, (ver)plaatsen, wijzigen of vervangen
die niet te wijten zijn aan Fudura komen voor
rekening van Opdrachtgever. Een kostenverhogende
omstandigheid kan zijn dat een Netbeheerder
aanwezig wil/moet zijn bij het betreden van een
locatie zoals genoemd in artikel 5.1b van de Algemene
Voorwaarden Fudura 2020.
In geval Fudura door Opdrachtgever niet in de
gelegenheid wordt gesteld op het afgesproken
moment een Meetinrichting te plaatsen, controleren,
aan te passen of weg te nemen, of wanneer de
installatie van Opdrachtgever op dat moment niet
gereed is voor de Werkzaamheden, komen de
voorrijkosten en afhandelingskosten van Fudura voor
rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever zal de Meetinrichting na afloop van de
Overeenkomst in goede staat ter beschikking stellen
aan Fudura en heeft hierbij de keuze uit de volgende
mogelijkheden:
a) Opdrachtgever verwijdert onder zijn
verantwoordelijkheid de Meetinrichting inclusief
mogelijke randapparatuur en zorgt voor levering van
de materialen aan Fudura in de staat waarin zij zich
bevonden voor demontage, binnen twee weken na
verwisseling van de Meetinrichting;
b) de verwijdering van de Meetinrichting geschiedt
door en onder verantwoordelijkheid van Fudura
waarbij de kosten van demontage aan Opdrachtgever
in rekening worden gebracht.
Indien Opdrachtgever de Meetinrichting na afloop
van de Overeenkomst niet ter beschikking stelt of
kan stellen aan Fudura binnen de dit in artikel 4 lid 5a
gestelde termijn, is hij verplicht Fudura schadeloos
te stellen alsmede zonder nadere ingebrekestelling
een boete te voldoen van EURO 398,- (zegge
driehonderdachtennegentig EURO).
Opdrachtgever dient Fudura binnen de opzegtermijn
in de gelegenheid te stellen de voor de beëindiging
van de Overeenkomst noodzakelijke handelingen te
verrichten.
Indien Fudura door aan Opdrachtgever toerekenbare
oorzaken niet tot verwijdering kan overgaan,
blijven de verplichtingen van Opdrachtgever uit de
Overeenkomst van kracht totdat verwijdering op
kosten van Opdrachtgever heeft plaats gevonden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5

Onderhoud en storingen
1.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal
Fudura op haar kosten de Meetinrichting in goede
staat van onderhoud houden met inachtneming van
onderhoudsvoorschriften en onderhoudsintervallen
die zijn gebaseerd op het behoud van de
functionaliteit van de Meetinrichting.
2. De in lid 1 bedoelde Werkzaamheden zullen zo veel
mogelijk tijdens normale werkuren (op werkdagen
tussen 8.00 uur en 17.30 uur) en in overleg met
Opdrachtgever plaatsvinden. Indien de Werkzaamheden
op verzoek van Opdrachtgever buiten de normale
werkuren plaatsvinden, zijn de hieraan verbonden extra
kosten (onder andere overuren-, weekend-, feestdagen
toeslagen etc.) voor rekening van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is verplicht kosteloos zijn medewerking te
verlenen aan onderhoud- en storingswerkzaamheden.
4. Storingen aan de Meetinrichting moeten door
Opdrachtgever binnen 24 uur nadat de storing is
ingetreden of door Opdrachtgever is opgemerkt aan
Fudura gemeld worden via het storingsnummer dat
staat vermeld op www.fudura.nl/storing.
5. Fudura zal zich in geval van storingen inspannen om
binnen de in de Meetcode vastgelegde responsetijd bij
de Meetinrichting aanwezig te zijn.
6. Fudura streeft naar een zo kort mogelijke
onderbreking van de energielevering en vervangt
indien nodig materialen om de storing te verhelpen.
7. Kosten voor herstel of het opheffen van de storing aan
de Meetinrichting zijn voor rekening van Fudura, tenzij
de storing is toe te rekenen aan een activiteit van
Opdrachtgever.

Artikel 6		

Eigendom van de Meetinrichting
Tenzij anders is overeengekomen, is en blijft de onder
verantwoordelijkheid van Fudura aangebrachte
apparatuur eigendom van Fudura. Opdrachtgever is
verplicht de nodige maatregelen te nemen respectievelijk
zijn medewerking te verlenen aan het waarborgen van
het eigendomsrecht van Fudura. Opdrachtgever vrijwaart
Fudura van eventuele aanspraken van derde(n) op de door
Fudura aangebrachte apparatuur in verband met een
(vermeende) vordering van die derde(n) op Opdrachtgever.

Artikel 7

Meetverantwoordelijkheid
1.

Fudura vervult als Meetverantwoordelijke de volgende
taken:
•
een meter leveren en plaatsen;
•
de meetgegevens aflezen of, in geval van uitlezing
op afstand, de meetdata collecteren;
•
de meetdata opslaan;
•
aan de hand van de meetdata de verbruiken
vaststellen en valideren;
•
de verbruiksgegevens verzenden naar de
Netbeheerder(s);
•
de meter periodiek controleren en onderhouden;
•
storingen aan de Meetinrichting verhelpen.
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2. Opdrachtgever beschikt over één of meerdere
grootverbruik elektra- en/of gas Aansluiting(en)
en heeft over deze aansluitingen de wettelijke
Meetverantwoordelijkheid.
3. Door het aangaan van de Overeenkomst draagt
Opdrachtgever zijn Meetverantwoordelijkheid over
aan Fudura.
4. Opdrachtgever verleent Fudura een volmacht om in
het kader van deze overdracht informatie uit relevante
registers (waaronder het aansluitingenregister van de
Netbeheerder) op te vragen.

Artikel 8		

Bepalingen omtrent
de Meetinrichting
1.

De Meetinrichting moet voldoen aan de in of
krachtens de Wet gestelde voorwaarden en met
name, voor zover van toepassing, de voorwaarden als
bedoeld in de Meetcode(s).
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de
Meetinrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan
worden afgelezen. Voorts dient Opdrachtgever de
Meetinrichting te beschermen tegen beschadiging en
tegen verbreking van de verzegeling.
3. Opdrachtgever zal niet:
a) door middel van de Meetinrichting hinder of schade
veroorzaken voor Fudura en/of derden;
b) door of vanwege Fudura aangebrachte
verzegelingen verbreken of doen verbreken;
c) handelingen verrichten of doen verrichten dan
wel een situatie scheppen waardoor het normaal
functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd
of de tarieven- en vergoedingsregeling van Fudura niet
of niet juist toegepast kan worden.
4. Wanneer de ruimte en de daar aanwezige apparatuur
of een gedeelte daarvan niet goed bereikbaar zijn
geworden, heeft Fudura, na aanmaning, het recht op
kosten van Opdrachtgever de belemmeringen weg
te nemen dan wel wijzigingen in de plaats van de
Meetinrichting aan te brengen.
5. Opdrachtgever zal, voor zover dat redelijkerwijs in
zijn vermogen ligt, ervoor zorg dragen dat iedere
handeling waardoor de bedrijfsvoering van Fudura
kan worden belet of belemmerd, achterwege blijft.
Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat iedere
handeling waardoor de Meetinrichting in gevaar kan
worden gebracht of gevaar voor personen of zaken
kan ontstaan, achterwege blijft.

Artikel 9		

Bepaling van de omvang van
de getransporteerde Energie
De hoeveelheid getransporteerde Energie wordt
gemeten overeenkomstig de in of krachtens de Wet en
voor zover van toepassing de voorwaarden als bedoeld
in de Meetcodes. De door de Meetinrichting verkregen
gegevens zijn bindend, onverminderd het bepaalde in de
artikelen 10 en 11 van deze Productvoorwaarden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10

Onderzoek van de Meetinrichting
bij twijfel over de juistheid
1.

Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen
zowel Opdrachtgever als Fudura verlangen dat de
Meetinrichting wordt onderzocht. Fudura deelt
Opdrachtgever, zoveel mogelijk vooraf, mede wanneer
dit onderzoek zal plaatsvinden en/of wanneer
de Meetinrichting voor onderzoek zal worden
weggenomen. Fudura stelt Opdrachtgever op de
hoogte van de onderzoeksmogelijkheden en van de
kosten van het onderzoek.
2. Het onderzoek als bedoeld in dit artikel 10.1 wordt
door Fudura verricht, tenzij Opdrachtgever een
onderzoek door een andere daarvoor bevoegde
instantie verlangt. Opdrachtgever heeft het recht om
- geheel voor eigen rekening en risico - bij het
onderzoek aanwezig te zijn of zich te laten
vertegenwoordigen.
3. De juistheid van de meting wordt beoordeeld aan
de hand van de in de Elektriciteitswet 1998 dan
wel de Gaswet gestelde voorwaarden en - indien
van toepassing - de voorwaarden als bedoeld in de
Meetcodes.
4. De kosten van het onderzoek en de vervanging van
de Meetinrichting komen voor rekening van degene
op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht.
Indien uit onderzoek volgt dat de afwijking van de
Meetinrichting groter is dan is toegestaan, komen de
kosten van het onderzoek voor rekening van Fudura.
5. Fudura houdt de Meetinrichting beschikbaar voor
nader onderzoek tot zes weken na verzending van
het resultaat van het onderzoek als bedoeld in artikel
10.1 van deze Productvoorwaarden. Indien er een
geschil aanhangig wordt gemaakt, zal Fudura de
desbetreffende meter bewaren respectievelijk bij
eventuele herplaatsing kunnen traceren totdat er een
uitspraak is omtrent het geschil of het geschil op een
andere wijze is beëindigd. Indien de Meetinrichting
niet het eigendom is van Fudura, gelden de in dit lid
bedoelde verplichtingen voor de eigenaar van de
Meetinrichting.

Artikel 11

Gevolgen van onjuiste meting
1.

Indien uit het onderzoek als bedoeld in artikel 10
van deze Productvoorwaarden volgt dat de afwijking
van de Meetinrichting groter is dan is toegestaan,
stelt Fudura de getransporteerde hoeveelheid
Energie vast aan de hand van het hierover gestelde
in de Meetcodes. Herberekening zal plaatsvinden
over de periode dat de Meetinrichting onjuist
heeft gefunctioneerd, conform het gestelde in de
Meetcodes.
2. Indien de Meetcodes geen hanteerbare
maatstaf opleveren voor het vaststellen van de
getransporteerde hoeveelheid Energie, is Fudura
bevoegd de getransporteerde hoeveelheid Energie
in het desbetreffende tijdvak te schatten naar de
beste ter beschikking van Fudura staande gegevens
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hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen:
a) de getransporteerde hoeveelheid Energie in het
overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of
b) de gemiddelde getransporteerde hoeveelheid
Energie in een voorafgaand of volgend tijdvak, of
c) een andere, na overleg met de Opdrachtgever te
bepalen, redelijke maatstaf.

Artikel 12

Gevolgen van niet-nakoming
van de Overeenkomst
1.

Fudura is bevoegd om na een voorafgaande
waarschuwing - tenzij dat om urgente redenen,
waaronder veiligheid en voorkoming van fraude niet
mogelijk is - de Meetinrichting geheel of gedeeltelijk
weg te nemen of te deactiveren indien en zolang de
Opdrachtgever in enig opzicht de Overeenkomst, de
Productvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden of
de van toepassing zijnde voorschriften en regelingen
niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere
voordoen indien:
a) de Meetinrichting niet voldoet aan het bepaalde in
of krachtens de Meetcodes Elektriciteit en/of Gas;
b) één of meer van de in deze Productvoorwaarden
genoemde verbodsbepalingen zijn overtreden;

Terug naar inhoudsopgave

c) Opdrachtgever in verzuim is een vordering met
betrekking tot de Meetinrichting, dan wel een andere
daarmee verband houdende vordering die Fudura op
de Opdrachtgever heeft, te voldoen. Dit geldt ook in
geval Fudura een vordering heeft met betrekking tot
een Meetinrichting ten behoeve van een andere of
vorige aansluiting op het elektriciteits- of gasnet.
2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde
maatregelen worden pas ongedaan gemaakt nadat
de reden daarvan is vervallen en de kosten van deze
maatregelen en van het ongedaan maken ervan,
alsmede van de door Fudura in verband hiermee
geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan het
ongedaan maken van de maatregelen kan Fudura
nadere voorwaarden verbinden.
3. Fudura zal slechts gebruik maken van de bevoegdheid
tot wegnemen of deactiveren van de Meetinrichting,
indien en voor zover de niet-nakoming van de
verplichtingen door Opdrachtgever dit rechtvaardigt.

Artikel 13

Slotbepalingen
Deze Productvoorwaarden kunnen worden aangehaald
als: “Productvoorwaarden voor Meetdiensten Fudura
2020”.
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Productvoorwaarden voor dienstverlening
en uitvoering Werkzaamheden
Artikel 1

4.

Toepasselijkheid
Deze Productvoorwaarden zijn van toepassing op de
Overeenkomst tussen Fudura en Opdrachtgever voor
dienstverlening en uitvoering van Werkzaamheden in
combinatie met de Algemene Voorwaarden Fudura B.V.
2020. Deze Productvoorwaarden zijn van toepassing op
alle diensten die Fudura aanbiedt met betrekking tot het
uitvoeren van eenmalige en/of periodieke (onderhouds)
Werkzaamheden.

5.

Artikel 2

Looptijd, start en
einde van de Overeenkomst
1.

Voor zover een looptijd van de Overeenkomst van
toepassing is, vangt deze aan op de aanvangsdatum
zoals die in de Overeenkomst is vastgelegd.
2. Indien de Overeenkomst een meerjarig
onderhoudscontract omvat, wordt na afloop van
de oorspronkelijke looptijd van dit onderdeel de
Overeenkomst (telkens) stilzwijgend verlengd met een
termijn van één jaar tegen de dan geldende tarieven,
tenzij een van beide partijen voor afloop van de
oorspronkelijke of verlengde looptijd schriftelijk aan
de andere partij bevestigt dat de Overeenkomst na
afloop van de oorspronkelijke of verlengde looptijd
zal eindigen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van
twee maanden voor afloop van de oorspronkelijke of
verlengde looptijd. Deze opzegtermijn gaat in per de
eerste dag van de maand volgend op de opzegging.

Artikel 3

Realisering van de Werkzaamheden
1.

De uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden
zullen zodanig worden verricht dat het werk op de
vastgelegde datum van oplevering of gedurende de
vastgelegde onderhoudsperiode voldoet aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.
2. Indien Fudura op welke wijze dan ook dient samen
te werken met een door Opdrachtgever aangewezen
derde partij, dan wel Opdrachtgever aan Fudura
heeft opgedragen een derde in onderaanneming te
nemen voor de uitvoering van bepaalde taken, draagt
Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze
derde partij. Alle schade die voortvloeit uit een gebrek
in het handelen van de derde partij is voor rekening
en risico van Opdrachtgever. Wanneer Fudura op een
dergelijke wijze een derde in onderaanneming heeft
genomen, is Fudura met betrekking tot de betreffende
onderdelen van het Werk tegen Opdrachtgever tot
niet meer verplicht dan de verplichtingen van de derde
tegen Fudura.
3. Indien overeengekomen, wordt de oplevertijd zoveel
mogelijk in acht genomen maar zal nooit gelden als
fatale termijn.
Terug naar inhoudsopgave

6.

7.

8.

Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer
Fudura kennis heeft gegeven aan Opdrachtgever
dat het Werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is
en Opdrachtgever het Werk binnen tien dagen heeft
gekeurd en aanvaard. Laat Opdrachtgever na het
werk binnen tien dagen te aanvaarden, dan geldt het
Werk na die tien dagen als opgeleverd. Als datum van
oplevering zal in de bovengenoemde gevallen telkens
de datum van verzending van de kennisgeving gelden.
Bij de keuring door Opdrachtgever geconstateerde
gebreken zullen door Fudura worden
hersteld. Na herstel zal lid 4 van dit artikel
weer gelden. Geconstateerde gebreken en de
herstelwerkzaamheden geven Opdrachtgever geen
recht om de betaling van facturen op te schorten.
De resultaten van controles, tests en beproevingen
worden vastgelegd in rapportages ten behoeve van
Opdrachtgever.
Indien overeengekomen instrueert Fudura de door
Opdrachtgever aangewezen personen betreffende het
in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het
Werk.
Na oplevering gaat het risico van het Werk over op
Opdrachtgever.

Artikel 4

Wijziging en schorsing
1.

Opdrachtgever heeft het recht om schriftelijk
wijzigingen van de specificaties aan Fudura op te
dragen.
2. Fudura zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de
wijziging Opdrachtgever informeren over de
(plannings-) technische en financiële gevolgen van die
wijziging voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever kan na deze kennisgeving besluiten om
de wijziging op te dragen aan Fudura. Fudura zal deze
wijziging aanvaarden, tenzij dit in redelijkheid niet
van Fudura kan worden verwacht. Opdrachtgever is
gehouden de meerkosten van de wijzigingen voor haar
rekening te nemen.
3. Voorstellen van Fudura tot wijzigingen zullen met
Opdrachtgever worden besproken met inachtneming
van de bovenstaande bepalingen.
4. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de
Werkzaamheden door middel van een aangetekend
schrijven te schorsen. Als aanvangsdatum van de
periode van schorsing zal gelden de ontvangstdatum
van de brief dan wel een daarin nader aangeduide
datum.
5. Fudura zal gedurende deze periode passende
maatregelen nemen om schade te voorkomen dan
wel te beperken. Opdrachtgever is gehouden de
kosten van deze maatregelen en eventuele schade aan
Fudura te vergoeden.
6. Indien de schorsing langer dan twee weken duurt
of zal duren, dient Opdrachtgever voor alle reeds
verrichte Werkzaamheden te betalen aan Fudura, voor
zover dat nog niet heeft plaatsgevonden. Indien de
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periode langer dan drie maanden duurt of zal duren,
is Fudura bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden.
Hetzelfde geldt voor aan Opdrachtgever verwijtbare
ononderbroken vertragingen.

Artikel 5

Onderhoud en storingen
1.

Storingen aan de installatie van Opdrachtgever
moeten door Opdrachtgever binnen 24 uur nadat
de storing is ingetreden of door Opdrachtgever
is opgemerkt aan Fudura gemeld worden via het
algemene servicenummer dat te vinden is op www.
fudura.nl/storing, tenzij er aan de Opdrachtgever
in het kader van de Overeenkomst een bijzonder
storingsnummer beschikbaar is gesteld.
2. Fudura zal zich in geval van storingen inspannen
binnen de in de Overeenkomst vastgelegde
responsetijd bij Opdrachtgever aanwezig te zijn.
3. Kosten voor herstel of het opheffen van de storing zijn
voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de oorzaak
van de storing is toe te rekenen aan Fudura.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6

Materialen
1.

Fudura zal zoveel mogelijk de benodigde materialen
en reservedelen zoals kabels, moffen, eindsluitingen,
beveiligingsrelais, noodvoeding, meetapparatuur en
dergelijke in voorraad houden. De kosten hiervan
zijn voor rekening van Fudura, tenzij anders is
overeengekomen.
2. Alle bij de door Fudura te verrichten Werkzaamheden
vrijkomende materialen blijven eigendom van
Opdrachtgever. Bruikbare materialen worden door
de Opdrachtgever in diens magazijn opgeslagen. Niet
bruikbare materialen worden door Opdrachtgever
voor diens rekening afgevoerd.

Artikel 7

Slotbepaling
Deze Productvoorwaarden kunnen worden aangehaald als
“Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering
Werkzaamheden Fudura 2020”.
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Aanvullende Productvoorwaarden voor Infradiensten
en verhuur in een Laagspanningsnet
Fudura zorgen voor de administratieve afhandeling
van het inschakelen van de betreffende installateur en
de betaling van de kosten voor de Werkzaamheden
namens Opdrachtgever. In dit laatste geval kunnen de
genoemde kosten in de huurprijs worden verwerkt.
Dit zal dan in de Overeenkomst worden vastgelegd.

Artikel 1 		

Toepasselijkheid
1.

Deze Aanvullende Productvoorwaarden voor
Infradiensten en verhuur in een Laagspanningsnet
zijn van toepassing bij het verlenen van diensten
of het verhuren van bedrijfsmiddelen in een
Laagspanningsnet of in een laagspanningsinstallatie
van Opdrachtgever. Dergelijke diensten en producten
zijn -bijvoorbeeld- het installeren en verhuren van
laadpalen voor elektrisch vervoer, batterijen voor
de opslag van elektriciteit of voorzieningen voor
laagspanningsverdeling in transformatorstations.
In de Overeenkomst is omschreven voor welke
producten of diensten van Fudura deze Aanvullende
Productvoorwaarden van toepassing zijn.
2. Deze Aanvullende Productvoorwaarden voor
Infradiensten en verhuur in een Laagspanningsnet
zijn altijd aanvullend op de Algemene Voorwaarden
Fudura B.V. 2020 en de Productvoorwaarden
voor Infradiensten en verhuur, respectievelijk de
Productvoorwaarden voor Meetdiensten.

Artikel 4		

Bedieningshandelingen
1.

In afwijking van artikel 5.11 van de
Productvoorwaarden voor Infradiensten en
verhuur is het Opdrachtgever toegestaan om
bedieningshandelingen aan het Gehuurde uit te
voeren in geval van storing aan het Gehuurde.
Opdrachtgever zal daarbij de aanwijzingen volgen
die hem door Fudura en/of een door Fudura
ingeschakelde partner zijn verstrekt.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de instelling
van de hoofdbeveiliging te wijzigen, voor zover deze
onderdeel is van het gehuurde.

Artikel 5 		

Artikel 2 		

Installatieverantwoordelijkheid en
Werkverantwoordelijkheid
1.

In afwijking van artikel 7 van de Productvoorwaarden
voor Infradiensten en verhuur Fudura 2020 is
Opdrachtgever Installatieverantwoordelijke en
Werkverantwoordelijke voor zijn gehele elektrische
Installatie.
2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat in geval van
Werkzaamheden van Fudura aan het Gehuurde,
onderling werkafspraken worden gemaakt tussen de
Installatieverantwoordelijke van Opdrachtgever en
Fudura.

Energiekosten
Energiekosten voor het gebruik alsmede -indien van
toepassing- het eigen verbruik van een bedrijfsmiddel,
komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 		

Eigendom

Het Gehuurde is en blijft eigendom van Fudura. Kabels
inclusief aansluiting en andere hulpzaken die speciaal voor
de locatie van Opdrachtgever zijn aangelegd of geïnstalleerd,
worden direct na oplevering eigendom van Opdachtgever.

Artikel 7		

Artikel 3 		

Gegevensverwerking

Plaatsing en aanleg
1.

Het plaatsen, afmonteren en in bedrijf stellen
van het Gehuurde zal worden uitgevoerd door
een gecertificeerde installateur in opdracht van
Opdrachtgever. De gecertificeerde installateur zal
de genoemde werkzaamheden aan het Gehuurde
uitvoeren conform NEN 1010 en -indien van
toepassing- NEN 3140.
2. Onderdeel van de aanbieding van Fudura is dat
-indien van toepassing en geheel vrijblijvend- een
offerte van een gecertificeerde installateur wordt
aangeboden aan Opdrachtgever voor de genoemde
Werkzaamheden. Mocht Opdrachtgever met de via
Fudura aangeboden installateur akkoord gaan, dan zal

Terug naar inhoudsopgave

Fudura legt de gebruiksgegevens van het Gehuurde vast
om de dienst correct aan te kunnen blijven bieden en
Opdrachtgever te voorzien van relevante informatie.
Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat Fudura
deze gegevens gebruikt in geanonimiseerde vorm voor
onderzoek, analyse en publicatie.

Artikel 8		

Slotbepaling

Deze Productvoorwaarden kunnen worden aangehaald
als “Aanvullende Productvoorwaarden voor Infradiensten
en verhuur in een Laagspanningsnet Fudura 2020”.
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Aanvullende Productvoorwaarden voor Datadiensten
Artikel 1 		

Artikel 4		

1.

Wanneer een Meetinrichting die is voorzien van een
modem met impulsaansluiting die niet van Fudura is,
wordt gewisseld of verwijderd, dient Opdrachtgever
Fudura daarover vooraf te informeren in verband met het
instellen van de juiste impulswaarde.

Toepasselijkheid

Informeren Fudura

Deze Aanvullende Productvoorwaarden voor
Datadiensten zijn van toepassing bij het verlenen van
diensten die betrekking hebben op het (aanvullend)
verwerken van data uit al dan niet comptabele
Meetinrichtingen. Dergelijke diensten en producten
zijn -bijvoorbeeld- het verzamelen en verwerken
van data voor de SDE+regeling, Mijn Fudura,
webservices van Fudura, data rapportages of de ODA
dienstverlening. In de Overeenkomst is omschreven
voor welke producten of diensten van Fudura deze
Aanvullende Productvoorwaarden van toepassing zijn.
2. Deze Aanvullende Productvoorwaarden voor
Datadiensten zijn altijd aanvullend op de
Algemene Voorwaarden Fudura B.V. 2020 en de
Productvoorwaarden voor Infradiensten en verhuur,
respectievelijk de Productvoorwaarden voor
Meetdiensten.

Artikel 5		

Machtiging voor het ophalen
van meetdata
Opdrachtgever machtigt Fudura, en verstrekt hiertoe zo
nodig een ondertekende verklaring, voor het ophalen van
verbruiksdata bij derde partijen (maandstanden en/of
intervalstanden en/of dagstanden), ten behoeve van het
leveren van Datadiensten.

Artikel 6		

Artikel 2		

Gebruik inloggegevens
1.

Intellectueel eigendom user
interface en Datadiensten

Een Opdrachtgever die een persoonlijke inlognaam
en wachtwoord ontvangt voor het gebruik van
Datadiensten is zelf verantwoordelijk voor het
zorgvuldig gebruik daarvan.
2. Fudura is bevoegd om het gebruik van Datadiensten
te blokkeren indien er aanwijzingen zijn dat
misbruik wordt gemaakt van de inloggegevens en
het wachtwoord of indien één of meer van de in
of krachtens deze Productvoorwaarden gestelde
bepalingen of voorschriften niet zijn of worden
nagekomen en de uitoefening van die bevoegdheid
door Fudura gerechtvaardigd is.

De user interface en functionaliteit van de
Datadiensten zijn en blijven intellectueel eigendom
van Fudura. Deze mogen op geen enkele wijze worden
gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van
Fudura.
2. Alle verbruiks- en klantgegevens die onderdeel
uitmaken van de Datadiensten zijn en blijven
eigendom van Opdrachtgever. Fudura krijgt hierop
een gebruiksrecht ten behoeve van het leveren
van de Datadiensten en het verbeteren van haar
dienstverlening.

Artikel 3		

Artikel 7		

Fudura kan niet garanderen dat Opdrachtgever
continu gebruik kan maken van de Datadiensten,
omdat Fudura voor haar dienstverlening afhankelijk
is van derden, waaronder internetproviders,
telecommunicatieaanbieders, netbeheerders, ODA’s
(overige diensten aanbieders) of energieleveranciers.

Deze Productvoorwaarden kunnen worden aangehaald
als: “Aanvullende Productvoorwaarden Datadiensten
Fudura 2020”.

Continuïteit

1.

Slotbepaling
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Aanvullende Productvoorwaarden voor
niet-comptabele metingen
Artikel 1		

Artikel 2		

Niet-comptabele metingen zijn bijvoorbeeld tussenmeters
voor elektriciteit, gas, warmte, koude of water. In het
geval Fudura een niet-comptabele meting levert, gelden
de Productvoorwaarden voor Meetdiensten Fudura
2020, met uitzondering van artikel 7 lid 1 tot en met lid 3
(Meetverantwoordelijkheid), artikel 8 lid 1 en artikel 10 lid
3 (verwijzing naar Meetcodes).

Deze Productvoorwaarden kunnen worden aangehaald
als: “Aanvullende Productvoorwaarden voor nietcomptabele metingen Fudura 2020”.

Toepasselijkheid

Terug naar inhoudsopgave

Slotbepaling
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