Algemene Voorwaarden voor verhuur van
meetapparatuur en uitvoering van
meetdiensten kleinverbruik

zijn gewijzigd, op de website en ten kantore van
het Meetbedrijf ingezien kunnen worden en op
aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.

Zakelijke klanten

4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
bestaande Overeenkomsten, tenzij anders is
overeengekomen. Indien Klant de wijziging (niet
zijnde een tariefverlaging) niet wenst te
accepteren en de wijziging niet voortvloeit uit een
dwingendrechtelijke regeling, is Klant gerechtigd
de Overeenkomst op te zeggen gedurende 30
dagen na bekendmaking van de wijziging, met
inachtneming van de daartoe gestelde vereisten.
Het Meetbedrijf is gerechtigd haar rechten en
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden over te dragen aan een
derde partij, indien zij zich jegens de Klant
aansprakelijk stelt voor de nakoming van die
rechten en verplichtingen door de betreffende
derde, of de overgang plaatsvindt in verband met
de overdacht van de onderneming van het
Meetbedrijf waartoe zowel de verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden als de daartegenover bedongen
rechten behoren. Klant verleent aan een dergelijke
overdracht bij voorbaat zijn instemming.

Artikel 1
Definities
Algemene Voorwaarden: deze set Algemene
Voorwaarden inclusief alle bijbehorende bijlagen,
genaamd Productvoorwaarden.
Klant: de (rechts) persoon die de Overeenkomst
met het Meetbedrijf aangaat.
Meetbedrijf: Joulz Meetbedrijf B.V., gevestigd te
Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer
30167971.
Overeenkomst: de Overeenkomst betreffende
verhuur van Meetinrichtingen en uitlezing daarvan
alsmede het ter beschikking stellen van de
verbruiksgegevens aan de netbeheerder;
Meetinrichting: een door Klant van het
Meetbedrijf
gehuurde
elektriciteitsmeter,
gasmeter.
Artikel 2
Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden alsmede de hierin
genoemde tarieven- en onderhoudsregelingen zijn
van toepassing op alle Overeenkomsten,
aanvragen en aanbiedingen daartoe.

2. De
toepasselijkheid
van
Algemene
Voorwaarden en/of andere voorwaarden van Klant
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Deze Algemene Voorwaarden alsmede de hierin
genoemde regelingen kunnen door het
Meetbedrijf worden gewijzigd. Een wijziging treedt
in werking 30 dagen na bekendmaking, tenzij in de
bekendmaking
een
latere
datum
van inwerkingtreding is vermeld. Bekendmaking
vindt plaats door middel van een persoonlijke
kennisgeving of door middel van een algemene
kennisgeving, geplaatst in een of meer binnen
Nederland verspreide dag of weekbladen dat de
voorwaarden, voorschriften en/of regelingen
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5. Het Meetbedrijf is gerechtigd de uitvoering van
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door
derden te laten plaatsvinden.
6. Op een Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
7. Geschillen tussen de Klant en het Meetbedrijf
kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.
Artikel 3
Plaatsing en verwijdering

1. Aanleg c.q. plaatsing van de Meetinrichting
vindt plaats door het Meetbedrijf op kosten van
Klant.
2. De wijze van uitvoering wordt door het
Meetbedrijf bepaald, zoveel mogelijk in overleg
met Klant.
3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Klant
de Meetinrichting in goede staat ter beschikking
van het Meetbedrijf stellen en het Meetbedrijf
in de gelegenheid stellen de Meetinrichting te
verwijderen. Verwijdering geschiedt door het
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Meetbedrijf op kosten van Klant. Het Meetbedrijf
is niet gehouden om muren, plafonds, leidingen en
dergelijke in de oorspronkelijke staat terug te
brengen.
4. Indien het Meetbedrijf door aan Klant
toerekenbare oorzaken niet tot verwijdering kan
overgaan, blijven de verplichtingen van Klant uit
de Overeenkomst doorlopen totdat verwijdering
plaats heeft gevonden.
5. Ingeval van plaatsing in en verwijdering uit een
perceel, waarvan Klant geen eigenaar is, staat
Klant ervoor in dat de eigenaar de benodigde
toestemming verleent. Het Meetbedrijf kan
verlangen dat deze toestemming schriftelijk wordt
gegeven. Klant vrijwaart het Meetbedrijf voor alle
aanspraken van de eigenaar in verband met de
plaatsing of verwijdering van de Meetinrichting,
waaronder aanspraken wegens verrichtingen van
het Meetbedrijf terzake.
Artikel 4
Huurprijs

1. Terzake van de huur van de Meetinrichting en
de uitvoering van de Meetdiensten is Klant aan
Meetbedrijf de huurprijs en kosten Meetdiensten
alsmede overige kosten verschuldigd als
opgenomen
in de tarievenregeling
van
Meetbedrijf.
2. Meetbedrijf heeft het recht alle prijsverhogende
factoren, die zijn ontstaan na de totstandkoming
van een Overeenkomst, aan Klant door te
berekenen. Indien de prijsstijging binnen drie
maanden na het sluiten van de Overeenkomst
plaatsvindt en niet bij Klant bekend was c.q.
kon zijn, heeft Klant het recht de Overeenkomst te
ontbinden binnen 30 dagen na bekendmaking van
de prijsstijging.
3. De bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel
zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd
met de belastingen en heffingen die het
Meetbedrijf krachtens een besluit van de overheid
verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te
brengen.

Artikel 5
Betalingen

1. Het Meetbedrijf brengt de door Klant
verschuldigde bedragen een maal per maand in
rekening, tenzij anders overeengekomen.
2. De verschuldigde bedragen worden door middel
van een factuur dan wel een andere door het
Meetbedrijf te bepalen wijze in rekening gebracht.
3. De betalingstermijn is 14 dagen. Indien Klant
niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt
het Meetbedrijf hem dit schriftelijk mee. en stelt
daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, met
dien verstande dat indien de Klant het Meetbedrijf
heeft
gemachtigd
tot
automatische
incasso, het Meetbedrijf eerst een tweede poging
doet het verschuldigde te incasseren. De Klant is
het Meetbedrijf de in de tarievenregeling bepaalde
kosten verschuldigd voor iedere tweede poging tot
automatische incasso die het Meetbedrijf moet
ondernemen en voor iedere schriftelijke
herinnering
als
bedoeld
in
dit
lid.
Is ook binnen de nader gestelde termijn niet
betaald, dan is Klant van rechtswege in verzuim.
Klant is alsdan vanaf de dag van verzuim de
wettelijke rente over het openstaande bedrag
verschuldigd alsmede een redelijke vergoeding
terzake van (buitengerechtelijke) administratieen
incassokosten
(vermeerderd
met
omzetbelasting) met een minimum van 15% van
de hoofdsom, onverminderd het recht van het
Meetbedrijf op vergoeding van schade en
gerechtelijke kosten.
Artikel 6
Verplichting Meetbedrijf

1. Onderhoud aan de Meetinrichting en het
verhelpen van storingen, alsmede het uitlezen van
de Meetinrichting en het verstrekken van
verbruiksgegevens
aan
de
netbeheerder
die de bemeten aansluiting beheert, geschieden
door en op kosten van het Meetbedrijf met
inachtneming van het bepaalde in de Meetcode.
Preventief onderhoud vindt niet plaats ten aanzien
van Meetinrichtingen, die volgens de fabrikant
daarvan geen onderhoud behoeven.
2. Indien Klant niet aan zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan, is het Meetbedrijf

Joulz Meetbedrijf B.V. februari 2017

2

niet gehouden onderhoud te plegen en/of
storingen op te heffen, totdat Klant aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.
3. De kosten van onderhoud en storingen
(waaronder eveneens begrepen voorrijkosten),
alsmede schade aan de Meetinrichting, komen
voor rekening van Klant indien:
a. Klant heeft gehandeld in strijd met een of meer
verplichtingen voortvloeiend uit artikel 7 van
deze algemene voorwaarde en/of
b. Klant niet alle maatregelen heeft genomen om
onderhoud en/of het opheffen van storingen
mogelijk te maken en/of
c. de aan de Meetinrichting door het Meetbedrijf
aangebrachte zegels, borgingen e.d. zijn
verbroken en/of bij onderzoek, Klant een niet
gegronde klacht blijkt te hebben t.a.v.
de Meetinrichting en/of een storing of gebrek het
gevolg is van:
I aan Klant toerekenbaar handelen of nalaten
c.q. schade aan de Meetinrichting, alsmede
oorzaken van buitenaf en/of
II storingen ontstaan nadat door anderen dan
het Meetbedrijf aan de Meetinrichting
wijzigingen, uitbreidingen of reparaties zijn
uitgevoerd of storingen zijn verholpen.
4. Het Meetbedrijf kan bepalen dat onderhoud
moet plaatsvinden door vervanging van
onderdelen of van de gehele Meetinrichting, welke
nieuwe onderdelen c.q. nieuwe Meetinrichting dan
voortaan als de Meetinrichting gelden.
Artikel 7
Verplichting klant

1. Klant is verplicht de Meetinrichting niet
oneigenlijk te gebruiken en voor bevriezing en
ongedierte te behoeden. Klant mag de
Meetinrichting niet verplaatsen, herstellen,
wijzigen of uitbreiden en dient aanwijzingen van
het Meetbedrijf omtrent de bediening op te volgen.
2. Klant dient aan het Meetbedrijf te allen tijde
toegang te verlenen tot de Meetinrichting voor
controle, werkzaamheden en aflezing van de
meterstanden en de Meetinrichting bereikbaar te
houden.
3. Klant moet in geval van storing en/of
(vermoedelijke) schade aan de Meetinrichting het

Joulz Meetbedrijf B.V. februari 2017

Meetbedrijf zo spoedig mogelijk daarover
inlichten.
4. Klant mag de Meetinrichting niet vervreemden
of bezwaren en dient ingeval van verhuizing,
faillissement,
beslaglegging
e.d.
het
eigendomsrecht van het Meetbedrijf aan
betrokken derden mee te delen. Op verzoek
van het Meetbedrijf zal Klant meewerken aan
het, op kosten van het Meetbedrijf, vestigen van
rechten ter veiligstelling van het eigendomsrecht
van het Meetbedrijf.
Artikel 8
Opschorting, eindigen en overmacht
1. Indien Klant niet (tijdig) voldoet aan enige
verplichting, alsmede bij faillissement en
(voorlopige) surseance van betaling van Klant, is
het
Meetbedrijf
bevoegd,
zonder
enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,
geheel of gedeeltelijk, de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of deze te
ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding
van de schade, die het gevolg is van de niet
nakoming, de opschorting of de ontbinding, terwijl
tevens elke vordering, die het Meetbedrijf ten laste
van Klant heeft, dadelijk opeisbaar is.
2. Als overmacht van het Meetbedrijf worden
beschouwd alle omstandigheden, die een normale
uitvoering van de Overeenkomst verhinderen,
zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere
vernietigingen, bedrijfs-stoornissen in iedere
vorm,
stakingen,
overheidsmaatregelen,
transportbelemmeringen, het door derden van wie
het Meetbedrijf voor de uitvoering van de
Overeenkomst
afhankelijk
is, niet (tijdig) nakomen van hun verplichtingen
jegens het Meetbedrijf, e.d.
3. Het Meetbedrijf kan zich ook op overmacht
beroepen, die intreedt nadat het Meetbedrijf haar
verplichtingen had moeten nakomen.
4. Klant is ingeval van overmacht van het
Meetbedrijf niet gerechtigd tot ontbinding van de
Overeenkomst, tenzij de overmacht toestand twee
maanden heeft geduurd.
5. Indien het Meetbedrijf bij het intreden van haar
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte in
rekening te brengen.
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Artikel 9
aansprakelijkheid

1. Gevallen van schade die niet binnen 14 dagen
nadat de schade is ontstaan bij het Meetbedrijf zijn
gemeld, behoeven door het Meetbedrijf niet in
behandeling te worden genomen.

3. Deze voorwaarden treden in werking op
01.01.2010. Op dat moment vervallen de tot dan
door het Meetbedrijf gebruikte voorwaarden.
4. Deze voorwaarden en de hierin genoemde
regelingen zijn gepubliceerd op de website van het
Meetbedrijf en bij het Meetbedrijf kosteloos
verkrijgbaar.

2. Het Meetbedrijf is jegens de Klant uitsluitend
aansprakelijk voor schade indien en voor zover
deze een rechtstreeks gevolg is van een aan het
Meetbedrijf toerekenbare tekortkoming. Het
Meetbedrijf is nimmer aansprakelijk voor
bedrijfsschade en (andere) indirecte schade.
3. Indien en voorzover het Meetbedrijf jegens de
Klant in het kader van de Overeenkomst en/of
deze
Algemene
Voorwaarden
tot
schadevergoeding verplicht is, komt schade aan
personen en/of zaken slechts voorvergoeding in
aanmerking tot een bedrag van ten hoogste het
drievoud van de jaarlijks door Klant verschuldigde
huurprijs met een maximum van € 5.000,- per
gebeurtenis.
4. De
uitsluiting
en
beperking
van
aansprakelijkheid als opgenomen in de
voorgaande leden van dit artikel gelden eveneens
ten aanzien van personeel van het Meetbedrijf en
(personeel van) terzake van de werkzaamheden
ingeschakelde derden en gelden niet ingeval van
opzet of grove schuld van het Meetbedrijf of diens
leidinggevende personen.
5. Klant is aansprakelijk voor alle schade, met
inbegrip van brandschade, aan de Meetinrichting,
daaronder begrepen geheel of gedeeltelijk
tenietgaan daarvan.
Slotbepaling

1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald
als: 'Algemene Voorwaarden Meetinrichtingen
Stedin Meetbedrijf.
Indien een of meer bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst
nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de
overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en
zullen de eerstbedoelde bepalingen door Stedin
Meetbedrijf worden vervangen door nieuwe,
waarvan
de
strekking
zoveel
mogelijk
overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen.
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