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1.  Toepassing

1.1  Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle overeenkomsten en offertes waarbij EPZ als 
verkoper optreedt en een Levering verricht, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen-

 gekomen.

1.2  De algemene voorwaarden van Koper worden 
 uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voor-

waarden van Koper treden door het enkele feit 
van het accepteren van EPZ van de order/opdracht 
van Koper buiten werking, tenzij EPZ uitdrukkelijk 
schriftelijk akkoord gaat met bepaalde voor-
waarden.

                                                                   

2.  Definities

Deze verkoopvoorwaarden verstaan onder:

a.  Acceptatie 
 De reactie van Koper waaruit zijn bereidheid tot 
 het aangaan van een Opdracht blijkt.

b.  EPZ 
 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-
 Nederland EPZ (EPZ), statutair gevestigd en 
 kantoorhoudende aan de Zeedijk 32, 4454 PM 
 te Borssele, Nederland.

c.  Koper     
 Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die EPZ 
 opdracht verleent.

d.  Levering  
 De levering van goederen of diensten door EPZ.

e.  Opdracht  
 De overeenkomst tussen EPZ en Koper op grond 

waarvan EPZ een Levering voor Koper uitvoert.

f.  Offerte 
 De schriftelijke aanbieding van EPZ aan Koper 
 voor het uitvoeren van een Levering.

g.  Partijen 
 EPZ en Koper.
 

                                                                   

3.  Gebondenheid van Partijen

3.1  Offertes worden geacht vrijblijvend te zijn uit-
 gebracht, voorzover zij niet uitdrukkelijk bindend 

zijn verklaard.

3.2  Een offerte geldt als ondeelbaar geheel, dertig 
 dagen na de datum van de offerte, tenzij 
 schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.3  Indien een schriftelijke Acceptatie conform de 
 offerte van EPZ volgt, komt de overeenkomst tot 

stand op het moment van ontvangst door EPZ van 
de schriftelijke Acceptatie van de Opdracht door 
Koper.

3.4  Indien een schriftelijke Acceptatie niet conform 
 de offerte volgt op de offerte van EPZ, komt de 

overeenkomst tot stand op het moment dat EPZ 
 de Acceptatie, al dan niet in gewijzigde vorm, 

schriftelijk heeft aanvaard en/of bevestigd.

3.5  Indien een mondelinge Opdracht conform de 
 offerte volgt op de offerte, komt de overeenkomst 

tot stand op het moment van het verlenen van de 
Opdracht. Bij een dergelijke mondelinge overeen-
komst, vindt de uitvoering niet eerder plaats dan 
op het moment van ontvangst door EPZ van de 
schriftelijke Acceptatie van de Opdracht door Koper.

                                                                   

4.  Prijzen

4.1  De prijzen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting
 en andere heffingen en rechten die verplicht 

moeten worden toegepast en verband houden 
 met de Opdracht.

4.2  De prijsbasis is de datum van de offerte.

4.3  De prijzen gelden voor Levering EX Works (volgens 
de laatst geldende versie van de Incoterms).



                                                                   

5.  Meerwerk

5.1  EPZ zal Koper zo spoedig mogelijk informeren 
 zodra zij tijdens de uitvoering van de Opdracht 

vaststelt dat de gewenste Levering meer omvat 
dan daarin omschreven.

5.2  Partijen zullen dan in overleg treden over de te 
 nemen maatregelen en/of wijziging of aanvulling 

van de Opdracht.

                                                                   

6.  Voorwaarden Levering en 
 verplichtingen Koper

6.1  De Levering geschiedt EX Works (volgens de laatst 
geldende versie van de Incoterms), ‘as is - where 
is’, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

6.2  De uitvoering van de Levering van de in de 
 Opdracht vastgestelde prestatie zal plaatsvinden 

op de overeengekomen plaats, het overeen-
 gekomen tijdstip en in de overeengekomen 
 omvang en kwaliteit.

6.3  EPZ heeft het recht de prestaties door derden te 
laten uitvoeren. 

6.4  Koper zal:

 n  alle relevante wet- en regelgeving in acht nemen; 

n  de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht  
 uitvoeren; 

n  zijn EX Works (volgens de laatst geldende versie  
 van de Incoterms) verplichtingen uitvoeren, tenzij  
 schriftelijk anders overeengekomen; 

n  bij het verrichten van werkzaamheden en/of 
  diensten, uit te voeren door Koper on-site EPZ,
  tevens de bij EPZ geldende regels en voor-
  schriften in acht nemen, waaronder veiligheids-
   en gezondheidsregels. EPZ zal trachten deze toe
  te voegen aan de Opdracht. Indien dit niet is 
  gebeurd, dan kunnen deze direct door Koper
  worden opgevraagd bij EPZ. EPZ behoudt zich
  het recht voor op dit punt controle uit te oefenen
   en Koper is gehouden hieraan zijn medewerking
  te verlenen;  

n  bij het verrichten van werkzaamheden en/of 
  diensten, uit te voeren door Koper on-site EPZ,
  vakbekwame en ter zake deskundige personen
  inzetten; en 

n  geen rechten en verplichtingen, voortvloeiende
  uit de Opdracht, noch geheel, noch gedeeltelijk,
  aan derden overdragen zonder schriftelijke toe-
  stemming van EPZ.

                                                                   

7. Keuring en/of beproeving

7.1  Indien overeengekomen dient keuring en/of 
 beproeving door Koper binnen een redelijke 
 termijn na de Levering plaats te vinden.

7.2  Koper dient EPZ van dergelijke keuringen en/of 
beproeving op de hoogte te stellen. EPZ is 

 bevoegd bij de keuring en/of beproeving door 
 of vanwege Koper aanwezig te zijn. 

7.3  De kosten verbonden aan een dergelijke keuring 
en/of beproeving zijn voor rekening van Koper.

                                                                   

8. Wijzigingen

8.1 Onverminderd het overige in de Opdracht ten aan-
zien van wijzigingen in de Opdracht bepaalde, kun-
nen wijzigingen in de tekst van de Opdracht slechts 
van kracht worden als er voorafgaand:

 n overleg is geweest tussen de overeengekomen  
 contractmanagers; en 

n de implicaties van de wijzigingen voor EPZ en   
 Koper voldoende duidelijk en uitgewerkt zijn; en 

n EPZ en Koper de wijziging formeel geaccordeerd  
 hebben door de voorgestelde wijziging van de  
 Opdracht schriftelijk vast te leggen en te onder-

  tekenen. 

8.2 Het in dit artikel omschrevene geldt onverkort ook 
voor de bij de Opdracht behorende bijlagen. Iedere 
bijlage zal worden voorzien van een revisienummer 
en een datum. De meest recente datum geldt te 
allen tijde als de geldende versie.
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9. Facturatie en Betaling

9.1  Voor een Levering kan EPZ vooruitbetaling(en) 
verlangen door een factuur voor de leverdatum 

 te verstrekken.

9.2  Betalingen dienen uiterlijk binnen 15 kalenderda-
gen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders 
wordt overeengekomen.

9.3  Indien een factuur van EPZ niet binnen 15 kalender-
 dagen na factuurdatum is betaald is EPZ gerechtigd,
 zonder ingebrekestelling, over het openstaande 

bedrag een rente van 2% per kalendermaand te 
berekenen ingaande op de dag van in gebreke zijn, 
waarbij een gedeelte van een maand als een volle 
maand wordt gerekend.

                                                                   

10. Aansprakelijkheid

10.1  Behoudens in geval van eigen opzet of grove 
schuld, is EPZ tegenover Koper niet aansprakelijk 
voor enige schade of vergoeding.

10.2  EPZ is nimmer aansprakelijk voor schade die voor 
Koper mocht ontstaan ten gevolge van enige 

 inbreuk of beweerde inbreuk op octrooien, 
 licenties, auteursrechten, geregistreerde tekening 
 of ontwerp, handelsnaam, ongeoorloofde mede-
 dinging dan wel soortgelijke rechten. Koper zal 
 EPZ vrijwaren terzake van alle aanspraken van 

derden wegens zodanige schade en zal alle daar-
door voor EPZ ontstane schade, inclusief de kosten 
voor gerechtelijke of buitenrechtelijke procedures, 
aan EPZ vergoeden.

10.3  EPZ is nimmer aansprakelijk voor de juistheid en 
volledigheid van aan Koper verstrekte gegevens 
in welke vorm dan ook aangeleverd, zoals, doch 
niet beperkt tot teksten, tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen en dergelijke.

10.4  Koper zal EPZ vrijwaren tegen vorderingen van 
derden ter zake van vergoeding van schade die is 
ontstaan door of in verband met ten behoeve van 
Koper verrichte prestaties. Onder derden wordt in 
dit verband ook verstaan werknemers van Koper 

 en personen van wiens diensten Koper bij de 
 verrichting van zijn prestaties gebruik maakt. 

10.5  Indien Koper de risico’s verbonden aan het ver-
 richten van prestaties door verzekering aan een 

ander overdraagt, is hij gehouden EPZ te vrijwaren 
tegen de gevolgen van enig regresrecht.

10.6  Koper vrijwaart EPZ voor schade ontstaan als 
gevolg van het werken met, of in aanraking komen 
met gevaarlijke of schadelijke stoffen in het kader 
van de Opdracht.

10.7  EPZ is gerechtigd de werkzaamheden op te 
 schorten, zonder enige vergoeding van kosten, 
 indien en voor zolang er tengevolge van de 
 Opdracht gevaar voor de gezondheid van bij de 

Opdracht betrokken personen bestaat, of gevaar 
bestaat voor het milieu.

10.8  De beperkingen in de schadevergoedings-
 verplichting alsmede de vrijwaringsverplichtingen 

van Koper uit dit artikel zijn mede van kracht ten 
opzichte van werknemers en organen van EPZ, als 
ook ten opzichte van derden waarvan EPZ bij de 
uitvoering van de Opdracht gebruik heeft gemaakt.

                                                                   

11.  Intellectuele en industriële 
 eigendomsrechten

11.1  Koper vrijwaart EPZ tegen aanspraken van derden 
op vergoeding van schade wegens inbreuk op 

 industriële en intellectuele eigendomsrechten.

11.2  De door EPZ uitgebrachte offerte alsmede de 
 door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, 

berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, 
modellen, gereedschappen en dergelijke, ten 

 aanzien van de Opdracht, worden eigendom van 
Koper na Levering, conform artikel 16.2.

                                                                   

12.  Garantie

12.1  EPZ verleent geen garantie op de Levering.

12.2  Wanneer de Opdracht een Levering van diensten 
door EPZ betreft, dan verplichten Partijen zich 

 om de garantie in de Opdracht nader schriftelijk 
overeen te komen.
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13.  Onderbreking van de werkzaam-
 heden

13.1  Wanneer de werkzaamheden wegens bedrijfs-
 omstandigheden bij Koper onderbroken worden, 

zullen de kosten die hieruit voor EPZ voortvloeien 
volledig voor rekening van Koper zijn.

                                                                   

14. Geheimhouding

14.1  EPZ zal alle gegevens die zij in het kader van een 
offerte dan wel een Opdracht van Koper ontvangt 
of op enige andere wijze leert kennen en waarvan 
de vertrouwelijkheid vaststaat, dan wel redelijker-
wijs door EPZ onderkend behoort te worden, 

 geheim houden.

14.2  Koper zal bedrijfsinformatie van EPZ, waarvan de 
vertrouwelijkheid vaststaat, dan wel redelijkerwijs 
door Koper onderkend behoort te worden, geheim 
houden.

14.3  Koper mag zonder voorafgaande schriftelijke 
 toestemming van de afdeling Interne en Externe 

Communicatie van EPZ generlei vorm van publici-
teit geven aan de uitvoering van de Opdracht.

                                                                   

15. Overmacht

15.1  In geval van een niet toerekenbare tekortkoming
 in de nakoming van de verplichtingen uit de 
 Opdracht als bedoeld in artikel 6:75 BW (hierna 

“overmacht”), stellen Partijen elkaar onverwijld 
hiervan op de hoogte, alsmede van de verwachte 
duur. De nakoming van de verplichtingen van 

 Partijen wordt opgeschort voor de duur van de 
 situatie van overmacht, tenzij de situatie langer 

duurt dan 2 maanden dan wel de aard van de 
Opdracht zich daartegen verzet. In beide gevallen 
is elk der Partijen bevoegd de Opdracht te ontbin-
den, zonder tot enige vorm van schadevergoeding 
gehouden te zijn. Als overmacht wordt beschouwd 
alle omstandigheden die een normale voortgang 
van de leverantie verhinderen, zoals oorlogs-

 omstandigheden, brand en andere vernietigingen, 
bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, over-

 heidsmaatregelen, en dergelijke.

15.2  Indien derden van wie EPZ voor de uitvoering van 
de Opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen 

 jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond 
van omstandigheden die volgens het eerste lid van 
dit artikel overmacht voor EPZ zouden hebben 

 opgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen 
door die derden ook voor EPZ zelf overmacht 

 jegens Koper op.

                                                                   

16.  Overgang van eigendom en 
 risico

16.1  Direct na Levering van de overeengekomen 
 prestatie gaat het risico van schade en verlies 
 over op Koper.

16.2  Het eigendom van de geleverde goederen gaat 
 op Koper over wanneer al hetgeen Koper aan EPZ 

is verschuldigd is voldaan en de Levering is 
 afgerond.

16.3  Indien binnen de overeengekomen termijn niet 
 aan de voorwaarden van artikel 16.2 is voldaan 

door omstandigheden toe te rekenen aan Koper, 
dan heeft EPZ het recht om de Opdracht te ont-

 binden. In dat geval is Koper de kosten die EPZ 
heeft gemaakt in het kader van de Opdracht, plus 
10% van de opdrachtsom, aan EPZ verschuldigd, 
zonder dat EPZ daarvoor Koper in gebreke dient 

 te stellen. 

© EPZ, 7 juni 2015  |  JZR&C/MvK/D150011  |  KvK nr. 17059425  |  BTW nr. NL008481660B01

Algemene verkoopvoorwaarden  |  Pagina 5 van 6



                                                                   

17. Beëindiging

17.1  Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen 
is Koper in verzuim indien hij, na in gebreke te zijn 
gesteld en een redelijke termijn tot herstel is 

 gegund, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet 
aan enige verplichting die voor hem uit de 

 Opdracht mocht voortvloeien. In dat geval heeft 
EPZ het recht zonder rechterlijke tussenkomst 
de uitvoering van de Opdracht op te schorten of 
de Opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen 
zonder dat EPZ tot enige schadevergoeding 

 gehouden is, doch onverminderd het recht op 
 vergoeding van de schade die het gevolg is van de 

tekortkoming in de nakoming en de opschorting of 
ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die 
EPZ ten laste van Koper heeft, dadelijk en ineens 
opeisbaar. Eventuele vooruitbetalingen vervallen in 
dit geval aan EPZ.

17.2  In het geval van faillissement, surséance van 
 betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind- of 

curatelestelling van Koper zal deze van rechtswege 
geacht worden in verzuim te zijn. In dat geval heeft 
EPZ zonder enige ingebrekestelling en zonder 

 rechterlijke tussenkomst het recht de Opdracht 
 geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Eventuele 

vooruitbetalingen vervallen in dit geval aan EPZ.

                                                                   

18. Verzekering 

18.1  Koper is verplicht zich te allen tijde afdoende te 
hebben verzekerd.

18.2  Indien de uit de Opdracht voortvloeiende werk-
 zaamheden een totaalbedrag van € 200.000,- 
 overschrijden, zal Koper in overleg met EPZ ten be-

hoeve van deze werkzaamheden een Construction 
All Risk-verzekering (CAR-verzekering) afsluiten, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

                                                                   

19. Reclamaties

19.1  EPZ is slechts gehouden reclamaties in behandeling 
te nemen indien deze binnen 8 dagen na Levering 
schriftelijk zijn ingediend.

                                                                   

20. Nietigheid

20.1  De nietigheid van een van de bepalingen van 
 de Opdracht tast de geldigheid van de overige 

bepalingen niet aan. Een dergelijke bepaling zal 
worden vervangen door een bepaling die zo 

 dicht mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling zal benaderen.

                                                                   

21. Geschillen en toepasselijk recht

21.1  Op de Opdracht en alle opdrachten die daaruit 
voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van 

 toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag 
der Verenigde naties inzake internationale koop-
overeenkomsten betreffende roerende zaken 

 van 1980 (CISG) (“Weens Koopverdrag”) wordt 
uitgesloten. 

21.2  Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die 
slechts door één der Partijen als zodanig worden 
beschouwd) die naar aanleiding van de Opdracht 
of daaruit voortvloeiende opdrachten tussen 

 Partijen mochten ontstaan, zullen tenzij de wet 
dwingend anders bepaalt, worden berecht door 

 de bevoegde rechter te Middelburg in het 
 arrondissement Zeeland-West Brabant.

21.3  In afwijking van het gestelde in het tweede lid van 
dit artikel, heeft EPZ het recht te bepalen dat het 
geschil door arbitrage wordt beslecht conform het 
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut 
(N.A.I.) te Rotterdam.
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