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1 Definities 

 

De in deze Algemene Voorwaarden Meetdiensten 

met een hoofdletter geschreven termen hebben de 

hierna gedefinieerde betekenis: 

 

Algemene Voorwaarden Meetdiensten 

Deze Algemene Voorwaarden Meetdiensten, zoals 

ze van tijd tot tijd gewijzigd worden. 

 

Codes & Voorwaarden 

Secundaire regelgeving die de Autoriteit 

Consument & Markt vaststelt voor de energiemarkt. 

 

Dienst 

Dienst die door of namens Kenter wordt verleend. 

De Dienst is onder te verdelen in Meetdiensten en 

Informatiediensten.  

 

Informatiediensten 

Informatiediensten zijn Diensten die betrekking 

hebben op het ontsluiten van Meetgegevens, 

waaronder maar niet beperkt tot: Abonnement 

Meetdata.nl, Meetdataplus en Emailservice.  

 

Kenter 

Kenter B.V., statutair gevestigd te Arnhem. 

 

Locatie 

Het door de Opdrachtgever opgegeven adres waar 

in opdracht van de Opdrachtgever Meetapparatuur 

wordt of is geplaatst. 

 

Meetapparatuur 

Alle apparatuur, met uitzondering van 

meettransformatoren, waarmee de uitgewisselde 

hoeveelheid elektriciteit, gas of een andere 

grootheid gemeten en/of uitgelezen wordt. 

 

Meetdiensten 

Alle Dienst(en) die geen Informatiediensten zijn. 

Onder Meetdiensten wordt in ieder geval verstaan 

de wettelijke metingen waarvoor Kenter 

Meetverantwoordelijke is, maar ook 

tussenmeting(en) zijn Meetdiensten.   

 

Meetgegevens 

Alle meetdata die door middel van de 

Meetapparatuur wordt gegenereerd en vastgesteld 

door Kenter en/of betrokken worden van derde 

partijen ten behoeve van het doel waarvoor de 

betreffende Dienst(en) worden verricht. 

 

 

 

Meetverantwoordelijke 

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de 

verantwoordelijkheid heeft voor het aanwezig zijn 

van de verplichte meetinrichting(en), alsmede voor 

het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) 

doorgeven van Meetgegevens, en die daarvoor is 

erkend. 

 

Netbeheerder 

Een vennootschap die op grond van de wet is 

aangewezen voor het beheer van één of meer 

netten. 

 

Opdrachtgever 

Degene die Dienst(en) afneemt of wenst af te 

nemen. 

 

Overeenkomst 

De Overeenkomst, die tot stand komt door 

aanvaarding van de aanbieding van Kenter, bevat  

de condities op basis waarvan de 

Dienst(en)wordt/worden verleend.  
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2 Algemene Voorwaarden 

Meetdiensten 

2.1  

De Algemene Voorwaarden Meetdiensten zijn van 

toepassing op alle aanbiedingen van en 

Overeenkomsten met Kenter met betrekking tot 

Meetdiensten. De Algemene Voorwaarden 

Meetdiensten zijn tevens van toepassing op alle 

nadien aangebrachte wijzigingen in en/of 

aanvullingen op de Overeenkomst.  

 

2.2 

Voorafgaand aan het tot stand komen van de 

Overeenkomst, of de verlenging daarvan, heeft de 

Opdrachtgever van de Algemene Voorwaarden 

Meetdiensten kennisgenomen en is de 

toepasselijkheid daarvan, met uitsluiting van 

eventueel door Opdrachtgever gehanteerde 

(inkoop-)voorwaarden, door de Opdrachtgever 

aanvaard. De Algemene Voorwaarden 

Meetdiensten zijn te raadplegen  op de website 

(www.kenter.nu) van Kenter en zijn daar eenvoudig 

te downloaden.  

2.3 

In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de 

Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden 

Meetdiensten gaan de betreffende bepalingen uit 

de Overeenkomst voor. 

 

2.4  

De toepasselijkheid van eventuele algemene 

voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden is 

uitdrukkelijk uitgesloten. Ondertekening of 

(stilzwijgende) acceptatie door Kenter van 

documenten van Opdrachtgever en/of derden 

waarop zulke algemene voorwaarden van 

toepassing zijn verklaard geldt nimmer als 

aanvaarding daarvan. 

 

3 Geheimhouding en 

Intellectuele eigendomsrechten 

 

3.1  

Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake 

van de inhoud van de Overeenkomst en alle 

informatie en gegevens die zij van elkaar 

ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk 

of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit 

uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij 

een wettelijke plicht openbaarmaking van die 

informatie en/of gegevens gebiedt.  

 

 

 

 

 

3.2 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten van Kenter 

met betrekking tot de in het kader van de 

Overeenkomst afgegeven stukken, zoals 

tekeningen, ontwerpen, modellen, adviezen, 

rapporten, zo mede met betrekking tot logo’s en 

dergelijke, blijven het eigendom van Kenter. Het is 

de Opdrachtgever niet toegestaan deze stukken, 

zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kenter, 

aan derden te verstrekken of openbaar te maken. 

 

4 Overeenkomst 

4.1 

De overeenkomst komt tot stand op één van de 

navolgende wijzen: 

a) door het via de website van Kenter 

doorlopen van de daar aangegeven 

stappen tot en met het aanklikken van 

de button “akkoord”; 

b) door het ondertekenen van het 

acceptatieformulier / de aanbieding; of 

c) op een andere wijze waaruit de 

acceptatie van de Dienst door de 

Opdrachtgever blijkt, onder meer maar 

niet beperkt tot de situatie waarbij de 

Meetapparatuur door Kenter is 

geïnstalleerd of geplaatst dan wel 

doordat de Dienst door Kenter wordt 

geleverd en door de Opdrachtgever 

wordt afgenomen.  

 

4.2 

De condities van de Overeenkomst, waaronder 

maar niet beperkt tot de tarifering en 

installatiekosten, zijn gebaseerd op de op het 

moment van de aanbieding geldende wet- en 

regelgeving en de door de Opdrachtgever 

verstrekte gegevens en/of gegevens die zijn 

verkregen via de Netbeheerder. Indien bedoelde 

wet- en regelgeving wijzigen en/of de verstrekte 

c.q. verkregen  gegevens niet correct zijn of 

wijzigen, worden de betreffende condities van de 

Overeenkomst op de actuele wet- en regelgeving 

en/of actuele gegevens aangepast. Opdrachtgever 

zal indien hij onjuiste gegevens heeft verstrekt de 

meerkosten over de reeds verstreken looptijd aan 

Kenter betalen en is in alle gevallen gebonden aan 

de aldus gewijzigde  Overeenkomst voor de 

http://www.kenter.nu/
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resterende looptijd. Kenter informeert de 

Opdrachtgever over dergelijke aanpassingen. 

 

 

 

 

4.3 

Indien ten gevolge van een wijziging in de wet- en 

regelgeving voor het uitvoeren van de 

Meetdiensten wijzigingen aan de Meetapparatuur 

nodig is, dan worden de daarmee gemoeide kosten 

bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij 

hierover andere afspraken zijn gemaakt.  

4.4 

Kenter kan voor de uitoefening van de 

overeenkomst gebruik maken van diensten van 

derden. De Opdrachtgever stemt hier bij voorbaat 

en onvoorwaardelijk mee in. 

4.5 

Indien de Opdrachtgever Kenter na een eventuele 

opzegging niet de gelegenheid geeft om de voor 

beëindiging noodzakelijke handelingen te 

verrichten, blijft de Opdrachtgever aan de 

Overeenkomst gebonden totdat Opdrachtgever 

Kenter alsnog de gelegenheid heeft geboden de 

voor beëindiging noodzakelijke handelingen te 

verrichten.  

4.6 

Kenter heeft het recht om de rechten en plichten 

die voortvloeien uit de Overeenkomst over te 

dragen aan een derde. De Opdrachtgever stemt bij 

voorbaat onvoorwaardelijk in met deze 

contractovername en verklaart reeds nu voor 

alsdan na de contractovername niets meer van 

Kenter te vorderen te hebben. 

 

4.7 

De Opdrachtgever kan de verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst slechts met voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Kenter overdragen 

aan een derde.  

 

5 Looptijd en beëindiging  

5.1  

De looptijd van de Overeenkomst en de 

ingangsdatum van de Dienst  staan vermeld in de 

Overeenkomst. Indien geen looptijd is 

overeengekomen, dan geldt een looptijd van vijf (5) 

jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van de 

Dienst(en). Indien geen ingangsdatum is bepaald, 

geldt als ingangsdatum de datum waarop de 

Dienst(en) wordt(en) afgenomen.  

 

 

 

5.2  

De Overeenkomst  wordt na afloop van de looptijd 

zoals genoemd in artikel 5.1 stilzwijgend verlengd 

voor onbepaalde tijd, tenzij de Opdrachtgever of 

Kenter de andere partij uiterlijk één maand voor het 

verstrijken van de looptijd schriftelijk heeft 

aangezegd dat geen verlenging zal plaatsvinden in 

welk geval de Overeenkomst na ommekomst van 

de looptijd van rechtswege eindigt. 

De Overeenkomst kan ten aanzien van de 

Meetdiensten door partijen gedurende de looptijd, 

behoudens het bepaalde in artikel 5.6 en 5.7 inzake 

onmiddellijke, tussentijdse beëindiging, niet worden 

beëindigd, opgezegd of ontbonden.  

Na de verlenging voor onbepaalde tijd geldt een 

opzegtermijn voor de Overeenkomst ten aanzien 

van de Meetdiensten van zes (6) maanden, tenzij 

anders is overeengekomen. 

De Overeenkomst kan tijdens de looptijd, zowel als 

daarna bij verlenging voor onbepaalde tijd, ten 

aanzien van Informatiediensten altijd schriftelijk 

worden opgezegd met een opzegtermijn van één 

(1) maand. 

5.3  

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd met 

onmiddellijke ingang ingevolge artikel 5.7 vóór het 

verstrijken van de in artikel 5.1 bedoelde looptijd, 

zal Kenter een onmiddellijk opeisbare 

beëindigingsvergoeding in rekening brengen die 

door Opdrachtgever onverwijld zal worden betaald. 

Deze beëindigingsvergoeding bedraagt het totaal 

van de periodieke vergoedingen over de resterende 

duur van de looptijd van de Overeenkomst, 

eventueel verhoogd met de in artikel 5.4 genoemde 

kosten. 

5.4  

Bij beëindiging of niet verlenging van de 

Overeenkomst zal Kenter de Meetapparatuur, 

indien deze eigendom is van Kenter, behoudens 

een andersluidende afspraak, verwijderen en zal 

Opdrachtgever de daarmee gemoeide kosten 

vergoeden aan Kenter.  

Indien de Opdrachtgever en Kenter overeenkomen 

dat de Meetapparatuur niet of gedeeltelijk wordt 

verwijderd, draagt Kenter de Meetapparatuur 

geheel of gedeeltelijk over aan de Opdrachtgever. 

 

5.5  

Indien meerdere Diensten worden geleverd en een 

Dienst wordt beëindigd, dan eindigt/eindigen tevens 
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de  Dienst(en)die voor  het functioneren afhankelijk 

is (zijn) van de beëindigde Dienst. 

 

 

5.6  

Kenter heeft het recht, zonder daardoor 

schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever, de 

Overeenkomst per direct te beëindigen indien de 

erkenning van Kenter als Meetverantwoordelijke 

vervalt of wordt ingetrokken. Kenter is tevens 

gerechtigd de Overeenkomst en daarmee 

verbonden levering van Dienst(en) te beëindigen, 

met inachtneming van een aankondigingstermijn 

van tenminste drie maanden, indien technische of 

(bedrijfs-)economische redenen daartoe 

noodzaken. In dat geval biedt Kenter zo mogelijk 

een vervangende dienst aan. Indien de 

Opdrachtgever de vervangende dienst niet wenst te 

accepteren, of indien geen vervangende dienst 

beschikbaar is, wordt de Overeenkomst  beëindigd 

op de datum dat Kenter de Dienst(en)  om deze 

reden staakt. Het hiervoor bepaalde is tevens van 

toepassing indien Kenter niet meer kan beschikken 

over specifieke producten en/of diensten die door 

derden worden geleverd, door oorzaken die buiten 

de macht van Kenter liggen. 

5.7  

Kenter en de Opdrachtgever hebben het recht, 

zonder daardoor schadeplichtig te worden, de 

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: 

a) aan de Opdrachtgever of Kenter surseance 

van betaling is verleend; 

b) de Opdrachtgever of Kenter  in staat van 

faillissement wordt verklaard; 

c) de Opdrachtgever of Kenter de overeenkomst 

niet nakomt en na ingebrekestelling in verzuim 

is; 

d) de Opdrachtgever of Kenter na 

ingebrekestelling in verzuim is met betrekking 

tot één of meer bepalingen uit deze Algemene 

Voorwaarden Meetdiensten; 

e) de Opdrachtgever of Kenter niet voldoet aan 

de Codes en Voorwaarden of een andere 

toepasselijke wettelijke bepaling. 

5.8  

Bij beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld 

in artikel 5.7 wegens een aan de zijde van 

Opdrachtgever opkomende reden als bedoeld in 

artikel 5.7 a tot en met e, worden de bedragen die 

de Opdrachtgever is verschuldigd volgens artikel 

5.4 en 5.5 in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

6 Verplichtingen van de 

Opdrachtgever 

6.1  

De Opdrachtgever zal aan Kenter de nodige 

medewerking verlenen bij de uitvoering van de 

Dienst, en wel in het bijzonder door: 

a) Kenter zo spoedig mogelijk op de hoogte te 

stellen van alle gegevens, voorvallen en 

wijzigingen in omstandigheden die voor de 

uitvoering van de Dienst van belang kunnen 

zijn, waaronder door hem waargenomen of 

vermoede schade, gebreken of 

onregelmatigheden in de Meetapparatuur of 

verzegeling. Opdrachtgever staat ervoor in dat 

de verstrekte informatie juist en volledig is; 

b) aan personen die van een door Kenter 

uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn 

voorzien, te allen tijde toegang te verlenen tot 

de Locatie; 

c) er voor te zorgen dat aan alle wettelijke eisen 

en regelingen inzake veiligheid en 

arbeidsomstandigheden is voldaan, zodat 

werkzaamheden door Kenter op veilige wijze 

kunnen geschieden; 

d) Kenter uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan een 

daadwerkelijke adres- c.q. 

(handels)naamswijziging hierover te 

informeren; 

e) het aan Kenter in goede staat ter beschikking 

stellen van de Meetapparatuur van Kenter, bij 

beëindiging van de Dienst; 

f) medewerking te verlenen bij alle voorkomende 

werkzaamheden op of aan de Meetapparatuur. 

6.2  

De Opdrachtgever draagt zorg voor de 

bereikbaarheid van de Locatie. 

 

6.3  

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de 

ruimte waar de Meetapparatuur wordt of is 

geplaatst goed bereikbaar en vrij van obstakels is. 

De Meetapparatuur moet zonder klimmateriaal 

kunnen worden afgelezen en/of onderhouden. 

6.4  

De Opdrachtgever is verplicht al het redelijkerwijs 

mogelijke te doen om de Meetapparatuur te 

beschermen tegen beschadiging en tegen 

verbreking van de verzegeling. 
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6.5  

De Opdrachtgever onthoudt zich van iedere 

handeling die de werking van de Meetapparatuur 

kan beïnvloeden. Opdrachtgever is niet gerechtigd 

wijzigingen ten aanzien van (het plaatsen van) de 

Meetapparatuur aan te brengen of deze te 

verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door 

anderen dan Kenter of door Kenter aangewezen 

personen te laten aanbrengen of te laten 

verplaatsen, behoudens met instemming van 

Kenter. 

6.6  

Indien de Opdrachtgever geen eigenaar is van de 

ruimte waar de Meetapparatuur wordt of is 

geplaatst, staat hij ervoor in dat de eigenaar 

akkoord gaat met het verrichten van alle 

handelingen die door Kenter met betrekking tot de 

Meetapparatuur noodzakelijk worden geacht. 

6.7  

Indien de Meetapparatuur eigendom is van Kenter 

is de Opdrachtgever verplicht de nodige 

maatregelen te nemen, respectievelijk zijn 

medewerking te verlenen om het eigendomsrecht 

van Kenter te waarborgen. De Opdrachtgever 

vrijwaart Kenter van eventuele aanspraken van 

derden op de Meetapparatuur van Kenter.  

6.8  

Indien de Opdrachtgever in strijd handelt of heeft 

gehandeld met een in dit hoofdstuk bedoelde 

verplichting, kan Kenter, zonder nadere 

ingebrekestelling, een boete opleggen van ten 

hoogste €500,- per strijdige handeling. 

Het vorderen van een boete laat onverlet het recht 

van Kenter een aanvullende schadevergoeding te 

vorderen. 

 

7 De dienst 

7.1  

Werkzaamheden op Locatie worden uitgevoerd op 

werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.  

Indien de Opdrachtgever de werkzaamheden 

buiten de genoemde werktijden wil laten uitvoeren 

kan Kenter extra kosten in rekening brengen bij de 

Opdrachtgever. 

7.2  

Tijdens de werkzaamheden op Locatie kan er 

sprake zijn van onderbrekingen in de 

energievoorziening. De Opdrachtgever wordt zo 

veel mogelijk geïnformeerd over deze onderbreking 

en aanvaardt dat iedere aansprakelijkheid van 

Kenter in verband met een zodanige onderbreking 

uitdrukkelijk is uitgesloten. 

7.3  

Meetapparatuur van de Opdrachtgever wordt door 

Kenter in beheer genomen indien de 

Meetapparatuur voldoet aan de voorwaarden die 

Kenter hier aan stelt en dit schriftelijk is bevestigd 

aan de Opdrachtgever. 

7.4  

Wanneer het voor de uitvoering van de Dienst 

noodzakelijk is, worden defecten of gebreken aan 

de Meetapparatuur door Kenter gerepareerd of 

vervangen, zonder dat Kenter verplicht is de 

Opdrachtgever vooraf hiervan in kennis te stellen. 

7.5  

De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan 

Meetgegevens indien deze worden gebruikt voor 

andere doeleinden dan beschreven in relevante 

wet- en regelgeving, waaronder Codes & 

Voorwaarden. 

7.6  

Kostenverhogende omstandigheden, waaronder 

maar niet beperkt tot beperkte toegankelijkheid van 

de Locatie, die niet te wijten zijn aan, noch voor 

risico komen van Kenter, worden bij de 

Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien 

mogelijk stelt Kenter de Opdrachtgever vooraf in 

kennis van deze kostenverhogende 

omstandigheden. 

 

 

8 Tarieven, vergoedingen en 

betalingen 

8.1  

Voor het uitvoeren van de Dienst is de 

Opdrachtgever vergoedingen verschuldigd zoals 

vastgelegd in de aanbieding of de Overeenkomst. 

8.2  

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis 

van de door het CBS in de maand juli van het 

voorgaande kalenderjaar gepubliceerde 

Consumenten Prijs Index (CPI).  

8.3  

Opdrachtgever zal iedere factuur van Kenter 

binnen veertien dagen na dagtekening volledig 

voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Indien 

de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn 

heeft betaald, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de dag 

dat de Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens 
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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 Kenter op vergoeding van alle overige 

kosten en schaden.  

8.4  

De Opdrachtgever neemt uitdrukkelijk afstand van 

mogelijke rechten tot opschorting en blijft ook in 

geval van bezwaren tegen facturen van Kenter 

betaling verschuldigd. 

8.5  

De Opdrachtgever neemt uitdrukkelijk afstand van 

mogelijke rechten tot verrekening met enig bedrag 

dat Kenter hem schuldig is. 

 

 

9 Storingen, vragen, klachten 

en geschillen 

9.1  

Kenter stelt contactgegevens beschikbaar aan de 

Opdrachtgever voor het melden van storingen, 

klachten, vragen en geschillen. 

 

9.2  

De Meetgegevens worden geacht juist te zijn, tenzij 

uit onderzoek, als bedoeld in artikel 9.3, blijkt dat 

niet is voldaan aan de daartoe in of krachtens de 

wet gestelde bepalingen. 

9.3  

Bij twijfel over de juistheid van de Meetgegevens 

kan de Opdrachtgever de Meetapparatuur en, 

indien van toepassing, de meettransformatoren 

laten onderzoeken. Kenter bepaalt wanneer dat 

onderzoek plaatsvindt en deelt de Opdrachtgever, 

zoveel mogelijk vooraf, mee wanneer dit onderzoek 

plaatsvindt en/of wanneer de Meetapparatuur voor 

onderzoek wordt weggenomen. Indien Kenter het 

onderzoek zelf verricht, stelt zij de Opdrachtgever 

op de hoogte van de onderzoeksmogelijkheden en 

de kosten van het onderzoek. 

9.4  

De kosten van het onderzoek komen voor rekening 

van de Opdrachtgever als uit het onderzoek blijkt 

dat de twijfel over de juistheid van de 

Meetgegevens ongegrond was, of in het geval dat: 

a) de twijfel gegrond was, maar de oorzaak is 

gelegen in het niet juist functioneren van de 

meettransformatoren en Kenter kan aantonen 

aan de controleverplichtingen, conform de 

bepalingen uit de Codes & Voorwaarden, te 

hebben voldaan; 

b) de twijfel gegrond was, maar de 

Opdrachtgever eigenaar is van de 

Meetapparatuur en Kenter kan aantonen dat 

de Meetapparatuur bij aanvang van de 

betreffende Dienst wel correct functioneerde. 

 

 

 

10 Aansprakelijkheid 

10.1  

Kenter is ingevolge de Overeenkomst gehouden, 

naast het leveren van eventueel overeengekomen 

adviesdiensten, zich in te spannen met naar 

behoren werkende Meetapparatuur bruikbare en 

betrouwbare Meetdata te genereren. Indien Kenter 

in verzuim is ter zake haar verplichtingen jegens 

Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst is 

Kenter uitsluitend aansprakelijk voor de directe, 

materiële schade van Opdrachtgever die 

rechtstreeks voortvloeit uit een aan Kenter 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 

haar verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst en dan tot een maximumbedrag 

gelijk aan het tot het moment van de schade 

veroorzakende tekortkoming gefactureerde bedrag 

aan vergoedingen en (installatie-)kosten of, indien 

dat meer is, tot maximaal €5.000,-. 

10.2  

Kenter zal door Opdrachtgever niet aansprakelijk 

gehouden worden voor enige indirecte of 

gevolgschade, zoals in ieder geval bedrijfsschade 

en winst- of inkomstenderving, die het gevolg zou 

kunnen zijn van onjuiste Meetgegevens c.q. van 

een aan Kenter toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst. Aansprakelijkheid van Kenter 

jegens Opdrachtgever voor indirecte- of 

gevolgschade, zoals bedrijfsschade en winst- of 

inkomstenderving en/of enige andere schade dan 

de in artikel 10.1 bedoelde directe materiële schade 

is uitdrukkelijk uitgesloten. 
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11 Overmacht 

 

11.1 

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen 

van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd 

is als gevolg van overmacht. 

 

11.2 

Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt 

onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, 

bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, 

overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig 

daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, 

storingen in elektronische communicatielijnen, 

kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, 

blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of 

aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van personeel 

alsmede een tekortkoming jegens Kenter van de 

toeleveranciers van Kenter of overmacht aan de 

zijde van toeleveranciers van Kenter. 

 

11.3 

Wanneer de overmacht langer dan negentig (90) 

dagen voortduurt, hebben partijen het recht om de 

Overeenkomst door middel van een aangetekende 

schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij op 

dat moment voorzienbaar is dat de 

overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal 

worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de 

Overeenkomst gepresteerd is, wordt in geval van 

beëindiging wegens overmacht naar verhouding 

afgerekend, zonder dat partijen elkaar dan 

overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Slotbepalingen 

 

12.1 

Op de overeenkomst en deze Algemene 

Voorwaarden Meetdiensten is Nederlands recht 

van toepassing. Alle geschillen die verband houden 

met de Overeenkomst en deze Algemene 

Voorwaarden Meetdiensten worden uitsluitend ter 

beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Arnhem. 

12.2 

Deze Algemene Voorwaarden Meetdiensten 

kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.  

12.3 

Indien deze Algemene Voorwaarden Meetdiensten 

door Kenter worden gewijzigd, treden zij dertig (30) 

dagen na de dag waarop zij aan de Opdrachtgever 

zijn medegedeeld en ter beschikking zijn gesteld in 

werking, tenzij Opdrachtgever binnen die dertig 

dagen schriftelijk heeft aangegeven de 

Overeenkomst om die reden te willen beëindigen. 

Opdrachtgever zal van deze 

beëindigingsmogelijkheid uitsluitend gebruik 

kunnen maken indien voortzetting van de 

Overeenkomst bij toepasselijkheid van de 

gewijzigde Algemene Voorwaarden Meetdiensten 

in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.  

 

12.4 

Indien bepalingen of delen van bepalingen uit de 

Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden 

Meetdiensten of bijlagen daarbij vanwege 

dwingend rechtelijke bepalingen in de Codes & 

Voorwaarden of in enig ander opzicht onwettig, 

ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen 

de overige bepalingen of zal het geldige deel van 

de ongeldige bepaling volledig van kracht en 

afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de 

overige verplichtingen van partijen. Voorts zal de 

onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling 

worden geacht te zijn vervangen door een bepaling 

met zo veel mogelijk dezelfde juridische en 

commerciële strekking. 


