ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CENTER4ENERGY 073
Gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

1. ALGEMEEN
De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons
afgesloten transactie. Een verwijzing door de afnemer naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet
aanvaard.

2. AANBIEDINGEN
2.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en gelden 14 dagen nadat deze zijn uitgebracht.
2.2 Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip,
waarop door ons met de uitvoering een begin is gemaakt; dit is met name ook van toepassing met het oog op
de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienstgedane aanbiedingen en toezeggingen
zomede op de door hen gemaakte afspraken.

3. MATEN, GEWICHTEN, TEKENINGEN EN AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten,
gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden
slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het
algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen –ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in
rekening zijn gebracht– uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun
inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. PRIJZEN
4.1 Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip
geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen
heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren.
4.2 Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft
plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze aan te passen. Tenzij anders
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aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering
vallende overheidslasten genoteerd. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een
brutowaarde (exclusief omzetbelasting), hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

5. LEVERING
5.1 Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: ’vrachtvrij afleveringsadres’.
5.2 Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting)
behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kleine
bestellingentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons
geldende toeslagtarief.
5.3 Het risico der door ons te leveren goederen gaat over op onze afnemer bij de feitelijke aflevering der
goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres. Onze prijzen zijn op deze faciliteit gebaseerd. Om
intern administratieve redenen wordt in het kader van offertes, facturen etc. een apart bedrag in dit verband
vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt.

6. EMBALLAGE
Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking, waarvoor onze eigen leverancier
ons niet separaat belast, zullen de verpakkingskosten door ons extra in rekening kunnen worden gebracht.
Door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd mits deze in goede staat en binnen
een maand na de datum van levering vrachtvrij is geretourneerd.

7. LEVERTIJDEN
7.1 De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn
schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Levertijden gaan pas in op de dag dat wij alle voor de
uitvoering nodige gegevens in ons bezit hebben. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale
termijn, tenzij dat uitdrukkelijk op die wijze schriftelijk is overeengekomen.
7.2 Bij niet tijdige levering dienen wij altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
7.3 Afgezien van gevallen waarin wij terzake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven
levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden.
7.4 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van
de transactie niet van ons kan worden gevergd –daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen
leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld– zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk
aan die van het voortduren van die omstandigheden.
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7.5 Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding.
7.6 Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen,
hebben wij zelf en heeft de afnemer evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook, indien de
transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd.
7.7 Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in
gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking
hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen
zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld,
worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheid verschaft, hierna onder 8 omschreven.

8. VERPLICHTINGEN AFNEMER
Ingeval van onverhoopte niet-nakoming van de verplichtingen van de afnemer, waaronder mede begrepen,
dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zijn wij
bevoegd om (zonder een aanmaning of ingebrekestelling) de transactie, (zonder dat rechterlijke tussenkomst
is vereist) ontbonden te verklaren. Tevens zijn we onverminderd bevoegd, zonder de verplichting tot
schadevergoeding, ook alle andere lopende transacties met de betrokken afnemer, voorzover nog niet
uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren.

9. BETALING
9.1 De betaling van facturen dient bij bestelling voldaan te worden, dan wel binnen de overeengekomen
betalingstermijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt voor betaling van onze facturen een
betalingstermijn van 14 dagen.
9.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht op ons verzoek een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als afnemer hier niet binnen de gestelde termijn
aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Wij behouden ons in dat geval het recht voor om de overeenkomst te
ontbinden en onze schade op afnemer te verhalen.
9.3 Het recht van afnemer om zijn vorderingen op ons te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van
faillissement of indien de gerechtelijke schuldsanering op ons van toepassing is.
9.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. afnemer failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
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c. beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
d. Onze vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
9.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is afnemer
direct rente verschuldigd. De rente bedraagt 2% per maand over het verschuldigde, maar is gelijk aan de
wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een
volle maand.
9.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is afnemer
direct buitengerechtelijke kosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in
artikel 6:119a lid 1 BW is afnemer een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd.
Ten slotte is afnemer alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien wij
maatregelen moeten nemen om onze vordering te incasseren.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
10.1 Alle door ons in het kader van de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend
eigendom van ons, totdat alle vorderingen die wij op afnemer hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder
geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92BW lid 2, volledig zijn betaald.
10.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of
aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de
vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
10.3 Door ons geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer dient steeds al hetgeen
te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ons veilig te stellen.
10.4 Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
10.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
10.6 Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan ons ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
afnemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt afnemer zich er jegens ons bij
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voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
10.7 Wij zijn gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij afnemer
aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Voor het geval wij ons in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan ons en door ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van ons zich bevinden en die zaken terug te nemen.
10.8 Voornoemde onder 1 tot en met 7 opgenomen bepalingen laten de overige aan ons toekomende
rechten onverlet.

11. MATERIAALFOUTEN; FABRIEKSGARANTIES
11.1 Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleend dan de
verplichting tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het
geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven; met name kunnen wij nimmer voor vergoeding van
eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken. Wij kunnen evenmin voor
vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen
zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is in
dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
11.2 Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interesses welke voor ons mochten ontstaan als
gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.

12. RECLAMATIES EN RETOURNERING VAN GOEDEREN
12.1 Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden
is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de
goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.
12.2 In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour-gehaald, resp.
retourgenomen nadat vooraf overleg met één van onze verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het
voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermee akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden
geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is.
12.3 Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn
afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten
worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering. Een reclamatie is slechts geldig
indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn
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gemonteerd of verwerkt is reclamatie –ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder
mede begrepen– niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige
gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
12.4 Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn
worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte
gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd,
dienen door de afnemer te worden geweigerd.
12.5 Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter
beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij
eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien sprake is van aan ons ter
reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen
aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele)
kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.
12.6 In gevallen uitsluitend te onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door
ons geleverde goederen door ons worden retour-genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering
niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en
behoren tot ons voorraad-assortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in
geen geval retour-genomen. Indien zich een geval als hierbedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten
voor zgn. ’crediteringskosten’, die bestaan in 3% per zending met een minimum van €6,80 (waarbij het bedrag
benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van €2,25), met dien verstande dat voor apparaten met een
waarde van meer dan €225,- een vast bedrag van €11,- per apparaat in rekening wordt gebracht. Er wordt één
bedrag in rekening gebracht met als omschrijving
’crediteringskosten’ (omvattende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de
afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het hier onder 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de
overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

13. KEURMERKEN EN BEPERKENDE (INSTALLATIE) VOORSCHRIFTEN BIJ GEBRUIK OF VERKOOP IN
EEN ANDER LAND
Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door
ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet
van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door ons aangeboden producten zijn in beginsel bestemd
voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan
beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de afnemer.

6

14. DE BEVOEGDE RECHTER
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, dan wel de bevoegde rechter van de plaats
waar de afnemer domicilie heeft, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Het stappenplan naar energieneutraal
Een vastgestelde procedure van 3 jaar

De procedure voor het vaststellen van energieneutraliteit (oftewel Nul-Op-De-Meter) hebben we
vastgesteld met een termijn van 3 jaar. Met onderstaand stappenplan leggen we de procedure uit.

WAT IS ENERGIENEUTRAAL?

De officiële benaming voor energieneutraal wonen en werken in Nederland is Nul-Op-De-Meter (NOM).
In het kort betekent dit, dat de stand van uw elektrameter aan het einde van het jaar gelijk is aan de
stand van het begin van het jaar en er dus netto geen stroomverbruik is: u wekt hetzelfde op als u
verbruikt. Het gebouwgebonden gebruik garanderen wij door middel van een prestatiegarantie, en het
eigen verbruik kan en mag variëren op basis van uw comfortwensen. Het NOM-concept omvat een allelectric systeem, dat gebruik maakt van ultra-lage verwarmingstransmissie. Dit houdt in dat één bron
(voorheen de cv-ketel) de verwarming, het warme tapwater en de ventilatie verzorgt op basis van lage
temperaturen. Een ultra-laag transmissiesysteem is daarom in gebruik én beleving heel anders dan een
oud cv-systeem. U zult hieraan in het begin moeten wennen: de temperatuursbeleving is immers niet
meer hetzelfde als vóór uw duurzame renovatie.
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HET STAPPENPLAN

Afhankelijk van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het weer, kan uw energieverbruik per jaar
verschillen. Om op een onderbouwde wijze vast te stellen dat u daadwerkelijk energieneutraal bent,
oftewel Nul-Op-De-Meter, doorlopen we samen met u onderstaande procedure:

STAP 1

STAP 2

STAP 3

HET EERSTE JAAR

HET TWEEDE JAAR

HET DERDE JAAR

EVEN WENNEN…

METEN IS WETEN…*

DE RESULTATEN…

In het eerste jaar went u aan

Nadat het eerste

In het laatste jaar bekijken we

uw

gebruiksjaar is afgerond,

wat de status van uw

verwarmingssysteem. U leert

zetten we alle meters die we

duurzame systeem is: wat

omgaan met de instellingen

hebben geïnstalleerd gelijk

zeggen de meetgegevens

en mogelijkheden, en ervaart

en gaan we het thermische

over uw energieverbruik en –

hoe u uw energiebehoeften

en elektrische verbruik van

opwekking? Er wordt

optimaal kunt afstemmen op

uw woning (of object) meten,

wederom iedere 2 maanden

uw

Wij

dus ook voor het warme

gerapporteerd (indien u voor

geven u hierin alle ruimte,

water en de verwarming.

deze onderhoudsmodule

zodat u voldoende de tijd

Onze ICT-specialisten volgen

heeft gekozen). Een nieuwe

krijgt om aan uw duurzame

de metingen iedere 2

rapportageopstelling biedt

systeem te wennen. Uiteraard

maanden en stellen

inzicht in de

staan we voor u klaar om

rapportages op. De

energieneutraliteit. Mocht er

instellingen te wijzigen en aan

rapportages kunt u

sprake zijn van een tekort aan

te passen, mocht dat nodig

ontvangen indien u deze

energie, dan passen wij uw

zijn.

module heeft geselecteerd in

systeem uiteraard aan.

nieuwe

&

ultra-lage

energieopwekking.

uw onderhoudsprogramma.
Nadat de procedure is doorlopen, kunnen we daadwerkelijk vaststellen of uw energieverbruik & opwekking op jaarbasis 0 kWh is. Dit geldt alleen binnen de gemaakte afspraken over het
gebouwgebonden & eigen energieverbruik, die we hebben vastgelegd in de offerte en het
prestatiegarantiecontract & -certificaat. Let op: meetgegevens van derden nemen wij niet mee in onze
beoordeling.
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Privacyverklaring
Wij van Center4Energy 073 respecteren de privacy van u als opdrachtgever. Wij verwerken daarom
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan
zorgvuldig om met de informatie die wij over u en over het gebruik van onze diensten hebben
verzameld. Om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe wij deze
verwerken, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de dienstverlening en de webshop
(Energiewarenhuis, onderdeel van Center4Energy 073). De ingangsdatum voor de geldigheid van
onze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid
van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Center4Energy 073 B.V.
Abdijenlaan 30, 5235 BV ’s-Hertogenbosch
0031 (0)648 787 887
secretariaat@c4e.me
KvK-nummer: 62171526

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.
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HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR CENTER4ENERGY 073
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en onze webshop
Energiewarenhuis (onderdeel van Center4Energy 073). De ingangsdatum voor de geldigheid van
onze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid
van alle voorgaande versies. Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens
die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en social media. Daarnaast kunnen wij uw
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Hieronder kunt u
nalezen welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke wijze wij dat doen, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening:
01.

NAW-gegevens

02.

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

03.

Woon- en eventueel afwijkend afleveradres

04.

Geslacht

05.

Gegevens in uw persoonlijke offerte

06.

Inhoud van communicatie

07.

Eventueel gemaakte foto’s, altijd met toestemming

DOELEINDEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
01.

Het onderhoud van klantcontact

02.

Een goede en efficiënte dienstverlening

03.

Beheer van klantenbestand

04.

Het verrichten van administratieve handelingen

05.

Het bieden van dienstverlening op maat

06.

Het rapporteren, anaylseren en verbeteren van informatie en onze dienstverlening

07.

Offrering en facturering

08.

Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen (verstrekt aan derden)
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09.

Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) informatie op de website of via e-mail

GRONDSLAGEN
Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de met u (danwel te kunnen voldoen
aan de wettelijke verplichtingen). Tevens verwerken we persoonsgegevens, omdat we hier
gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
01.

Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten

02.

De bescherming van onze financiële belangen

03.

De uitvoering en verbetering van onze diensten

04.

Beveiliging en beheer van onze (software)systemen

VERSTREKKING AAN DERDEN
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, indien van toepassing op de uitvoering van de
opdracht, persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden
gebruik maken van diensten van derden, zoals:
01. Ingeschakelde ZZP’ers
02. Partnerbedrijven, zoals In2ecobuildings & Center4Energy Den Bosch
03. Leveranciers & hun transporteurs
04. Google Analytics
05. Asanasoftware voor projectadministratie
06. Kingsoftware voor financiële projectadministratie
07. ECP voor ons debiteurenbeheer
08. Office 365 voor administratieve werkzaamheden
09. STRATO voor webhosting
10. Mailchimp voor direct marketing (alleen wanneer u toestemming geeft)
11. Mijnwebwinkel.nl (indien u gebruik maakt van onze webshop Energie-warenhuis)
12. Social Media, zoals Facebook en Twitter
13. Mollie, onze Collective Payment Service Provider

(indien u gebruik maakt van onze

webshop Energie-warenhuis)
14. Scrolla, onze websitebeheerder
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Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partijen gedeeld. Deze partijen hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische &
administratieve) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. Deze partijen zijn, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht
om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en zij mogen uw persoonsgegevens slechts
verwerken voor voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt
aan derden, wanneer wij aan onze wettelijke verplichtingen moet voldoen (zoals Medewerking aan
fiscaal en strafrechtelijk onderzoek). Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële
doelen.

Realiseert u zich dat uw gegevens door derden van buiten de Europese Unie (EU) worden
opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn en/of Facebook in het
contact met u. Deze partijen zijn echter wel “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich voor
een groot deel zullen moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze
privacyverklaring zijn benoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij
nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens worden daardoor langer
bewaard, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld op
fiscaal gebied. Gemiddeld is dit 10 jaar na het aanvragen van een offerte.

UW RECHTEN
U heeft te allen tijde het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.
Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u van ons binnen 30 dagen een overzicht van uw
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken om uw gegevens aan te
laten passen, aan te vullen, te laten verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om
overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
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VRAGEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u sturen naar:

Center4Energy 073 B.V.
Abdijenlaan 30, 5235 BV ’s-Hertogenbosch
0031 (0)648 787 887
secretariaat@c4e.me

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, vernemen wij dat
graag van u. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018. Wij behouden te allen tijde het
recht ons privacybeleid te wijzigen. Nieuwe(re) versies worden altijd op onze website: www.c4e.me
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op
de hoogte blijft van wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per email op de hoogte.

Namens het team van Center4Energy 073
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