Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden
1. Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Patina Energy B.V.: Patina Energy B.V., statutair gevestigd te Beverwijk; op 6 juli 2022 onder Kamer van Koophandel
nummer 78216125;
Afnemer:
De wederpartij van Patina Energy bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
Levering:
Het leveren en/of installeren van goederen;
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst tussen Patina Energy en Afnemer, elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
Goederen:
Alle zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
Factuurdatum:
De op de factuur vermelde datum;
Reclame:
Het inbrengen van een bezwaar op de uitwendige kwaliteit en/of de werking van de goederen;
Schade:
Alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde winst en andere
gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en
fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
Voorwaarden:
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2. Toepasselijkheid
a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Patina Energy en Afnemer, waaronder
begrepen
aanbiedingen en Overeenkomsten;
b. Door aanvaarding van een door Patina Energy gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid
van deze Voorwaarden. De toepassing van de algemene leveringsvoorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk
door Patina Energy van de hand gewezen;
c. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Patina Energy
deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts
betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
3. Aanbod en aanvaarding
a. Afnemer zorgt ervoor dat Patina Energy tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde
gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Patina
Energy;
b. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Patina Energy gedaan zijn vrijblijvend,
tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten;
c. Aanbiedingen en toezeggingen van door Patina Energy ingeschakelde personen zijn eerst verbindend, indien en
nadat zij door Patina Energy schriftelijk zijn bevestigd;
d. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat: (1) Patina Energy een aanbod of bestelling van Afnemer
schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Patina Energy begint met de uitvoering van de overeenkomst; óf (3)
op het moment dat Patina Energy voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt;
e. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod is Patina Energy daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Patina
Energy anders aangeeft;
f.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Patina Energy niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen
tegen een overeenkomstig deel van opgegeven prijs;
g. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
4. Levering, risico-overgang en keuring
a. Geschiedt Levering af depot of af fabriek, dan zijn de af te leveren Goederen vanaf het moment van het verlaten
van het depot of fabriek voor rekening en risico van Afnemer;
b. Ingeval van franco levering wordt de wijze van vervoer door Patina Energy bepaald. Afnemer is verplicht de
Goederen op de afgesproken plaats van levering in ontvangst te nemen en direct te lossen. De af te leveren
Goederen zijn op het moment van lossen voor rekening en risico van Afnemer;
c. Indien Patina Energy, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is Patina
Energy vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur, de te volgen route en de eventueel af te sluiten
transportverzekering;
d. Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor
afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies,
diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen;
e. Afnemer zorgt ervoor dat Patina Energy tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
en/of afvoer van goederen;
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h.
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j.

Patina Energy heeft te allen tijde het recht gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke
verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is;
Afnemer dient bij Levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het
geval is, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij Patina Energy daarvan niet binnen vijf
kalenderdagen na Levering, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd
kennis heeft gegeven. Bij Reclame zal Afnemer de Goederen, waarover wordt gereclameerd, in staat van
ontvangst laten, totdat deze door Patina Energy zijn onderzocht. Indien Afnemer niet binnen vijf dagen na de
levering een schriftelijke mededeling of deze al dan niet is goedgekeurd, aan Patina Energy heeft verzonden, dan
wordt de Levering geacht op de vijfde dag na Levering te zijn goedgekeurd;
Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer;
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Patina Energy.
Indien reclames door Patina Energy als juist zijn erkend zal Afnemer Patina Energy een redelijke termijn laten
teneinde de Goederen door andere te vervangen;
Indien de datum van feitelijke levering op verzoek van Afnemer wordt uitgesteld, dan gaat het risico voor de
Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of
de opslagruimte van Patina Energy als ‘goederen van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. Patina Energy is vanaf dat
moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren op de wijze als weergegeven in artikel 6. De
kosten van opslag en verzekering zijn voor rekening van Afnemer.

5. Leveringstermijnen
a. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van
niet-tijdige levering is Patina Energy eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en
redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 14 dagen, terwijl Afnemer onverminderd
tot afname is verplicht;
b. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Patina Energy in overleg treden met Afnemer over
nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Patina Energy is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade,
kosten of verliezen geleden door Afnemer of derden ten gevolge van het niet of te laat leveren van Goederen;
c. Indien de aanvang of de voortgang van de Levering wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever
verantwoordelijk is (waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan het verschaffen van onjuiste informatie),
dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
6. Meerwerk / minderwerk
a. Afnemer aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds
besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze, levering of omvang van de overeenkomst en de daaruit
voortkomende werkzaamheden;
b. Indien door toedoen van de Afnemer tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst dan
zal Patina Energy in overleg met de Afnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien deze wijziging
leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende overeenkomst aan de Afnemer in rekening worden gebracht.
Patina Energy is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst aan de Afnemer in rekening
te brengen;
c. In afwijking van sub b van dit artikel zal Patina Energy geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Patina Energy worden
toegerekend.
7. Prijzen
a. De aan Afnemer geleverde Goederen worden berekend tegen de prijzen van Patina Energy geldend op de dag
van Levering. Alle prijzen zijn exclusief verschuldigde belastingen en heffingen, zoals deze ten tijde van de
Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-,
opslag-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening
van Afnemer;
b. Indien zich, ná het tot stand komen van de Overeenkomst, maar vóór de datum van Levering, prijswijzigingen ten
laste van Patina Energy voordoen voor ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen
vanuit overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van valuta, is Patina Energy gerechtigd de
eventuele meerkosten bij Afnemer in rekening te brengen, zonder dat Afnemer gerechtigd is op grond hiervan de
order te annuleren;
c. In publicaties aangegeven prijzen en/of kortingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde worden
gewijzigd.
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8. Eigendomsvoorbehoud
a. Patina Energy behoudt zich de eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
1. de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Patina Energy geleverde of te leveren Goederen;
én
2. alle vorderingen van Patina Energy op Afnemer wegens tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn
verplichtingen;
b. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de
bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen;
c. Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in artikel 7 of 11 bedoeld of indien Patina Energy
naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Patina
Energy gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
Patina Energy zal, alvorens het terrein van afnemer te betreden, deze betreding terstond aan afnemer melden.
Afnemer verleent Patina Energy reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor
Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden;
d. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk,
door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van
verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud
en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Afnemer is niet bevoegd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of de eigendom van de Goederen - al
dan niet tot zekerheid - aan derden over te dragen;
e. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom
van Patina Energy te bewaren.
9. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
a. De goederen worden door Patina Energy aan Afnemer geleverd in de staat waarin deze door haar
toeleveranciers zijn geleverd. Afnemer accepteert nadrukkelijk dat er aan geleverde goederen zichtbare en
onzichtbare gebreken kunnen kleven. Afnemer is verplicht ter zake al het nodige onderzoek te doen:
b. Patina Energy is slechts aansprakelijk voor Schade die aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van haar (of door Patina Energy ingeschakelde personen) is te wijten;
c. Patina Energy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken of storingen in de door haar
geleverde goederen, fouten in verstrekte afbeeldingen, tekeningen, specificaties, handleidingen,
bedieningsvoorschriften, enz. noch voor schade, inclusief incidentele of gevolgschade, uit welke oorzaak en in
welke vorm dan ook, in verband met de door Patina Energy geleverde goederen aan de zijde van afnemer of
derden opgekomen;
d. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van
inkomsten door afnemer (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade of gevolgschade;
e. Indien Patina Energy aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door assuradeur van
Patina Energy in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;
f.
Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Patina Energy ook niet aansprakelijk;
g. In geen geval is Patina Energy gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de
Schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met
haar eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de verzekeringspolis wordt op verzoek aan Afnemer
verstrekt. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de Schade niet door de verzekering wordt gedekt, is
de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de netto-factuurwaarde van de desbetreffende Levering, doch in ieder
geval tot een maximum van € 10.000,- ;
h. Patina Energy bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de nietondergeschikten voor wier gedragingen Patina Energy ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de
toeleveranciers van Patina Energy;
i.
Patina Energy is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Patina
Energy, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze
redelijkerwijze niet van Patina Energy kan worden verlangd, zoals onder andere oorlogsomstandigheden,
onlusten, staking of uitsluiting, brand, watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en
uitvoermaatregelen, ijs of weersomstandigheden, ongevallen verband houdende met kernenergie, storing in de
aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van (al dan niet
toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van door Patina Energy ingeschakelde derden, waaronder begrepen
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toeleveranciers en installateurs, gebreken aan of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen,
besmetting of besmettingsgevaar of bedrijfsstoringen;
Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de
overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, nadat de overmacht situatie 2
maanden heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn
gehouden.

10. Aansprakelijkheid bij ‘Turn Key’ projecten
a. Onder Turn Key projecten wordt verstaan die projecten, waarbij Patina Energy zowel Goederen levert als de
daarbij behorende installatie voor haar rekening en risico geschiedt. Het is Afnemer daarbij bekend dat Patina
Energy de aan het project verbonden installatiewerkzaamheden aan derden uitbesteed;
b. In geval van Turn Key projecten geldt voor wat betreft de levering van Goederen de aansprakelijkheidsbeperking
als weergegeven in artikel 8 van deze Voorwaarden;
c. In geval van Turn Key projecten is de afgesproken datum van oplevering nimmer een fatale datum. Patina Energy
kan eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van herstel van een gebrek wordt
gegeven van ten minste één kalendermaand;
d. Patina Energy is nimmer aansprakelijk voor eventuele gebreken in de installatie van de Goederen, tenzij er
sprake is van nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de door Patina Energy ingeschakelde
personen;
e. Aansprakelijkheid van Patina Energy voor installatiewerkzaamheden is beperkt tot het bedrag, wat de betreffende
ingeschakelde derden onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ter zake de geleden schade van de
verzekeraar ontvangt. Gaat de verzekeraar niet tot uitkering over of is de betreffende schade niet verzekerd, dan
is de aansprakelijkheid van Patina Energy beperkt tot het factuurbedrag betreffende de gebrekkige installatie met
een maximum van € 10.000,-.
11. Intellectuele eigendom
a. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, etc, die door Patina Energy aan Afnemer worden
verstrekt blijven eigendom van Patina Energy. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten
behoeve van het gebruik van de Goederen, waarop zij betrekking hebben;
b. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarbij besloten - of op andere wijze
aan Afnemer bekend geworden - gegevens aan derden te openbaren. De bescheiden mogen evenmin worden
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen
14 dagen na een daartoe door Patina Energy gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden;
c. Op overtreding van het bepaalde in zowel sub a als in sub b van dit artikel genoemde staat een boete
ad € 1.500,-, zegge: één duizend en vijfhonderd euro, per overtreding.
12. Betaling en verrekening
a. Betaling aan Patina Energy dient binnen 14 kalenderdagen na Factuurdatum te geschieden op een door Patina
Energy aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen
schriftelijk anders is overeengekomen;
b. Afnemer betaalt in alle gevallen effectief in de overeengekomen valuta en zonder aftrek of schuldvergelijking,
zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie of wegens een vermeend recht van
reclame en zonder dat afnemer zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag
blokkeren;
c. Vindt betaling niet plaats binnen de gestelde of anders vooraf schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, dan
komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle
betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer met ingang van de vervaldag de wettelijke
rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden,
wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met twee verhoogd. Indien er goede grond bestaat te
vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Patina
Energy terstond genoegzame en in de door Patina Energy gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig
aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Patina
Energy gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien Afnemer niet binnen vijf
kalenderdagen na sommatie gevolg heeft gegeven aan het verzoek van Patina Energy tot het stellen van
zekerheid, worden alle verplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar;
d. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend
conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen minimaal EUR 500,- te
vermeerderen met btw;
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Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen acht kalenderdagen na
Factuurdatum. Na afloop van die datum wordt afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur;
Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in
volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.

13. Geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie;
b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Patina Energy gehouden is vertrouwelijk
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Patina Energy
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, dan is Patina Energy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Afnemer
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
14. Ontbinding
a. Patina Energy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
• Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• Na het sluiten van de overeenkomst Patina Energy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
de Afnemer slechts gedeelte of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt;
• Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
b. Voorts is Patina Energy bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Patina Energy op de Afnemer onmiddellijk
opeisbaar. Indien Patina Energy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst;
d. Patina Energy behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.
15. Conversie en uitleg
a. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige
bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en
strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan;
b. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van
de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan;
c. Indien Patina Energy op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit
niet mee dat Patina Energy afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patina Energy en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
tussen Patina Energy en Afnemer, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen naar de keuze van eiser
aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, danwel de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van de gedaagde.
17. Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn op 07 juli 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen
op het eerste verzoek van de Afnemer kosteloos worden toegezonden.

6 juli 2022

Pagina 5 van 5

