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Algemene Verkoopvoorwaarden 

Knook Energy Solutions International B.V.  

 

 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

nummer 34207832 en zullen op eerste verzoek worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens 

te raadplegen via http://www.kesi.nl/algemene voorwaarden. 

 

1. Definities  

In deze tekst wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan: 

Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden 

Goederen   de apparatuur, voorwerpen en/of materialen en alle bijbehorende 

documenten, alsmede enig onderdeel of component daarvan, die door 

Knook zullen worden geleverd of reeds zijn geleverd   

Knook   Knook Energy Solutions International B.V.  

Klant de persoon, rechtspersoon of andere entiteit die de Goederen afneemt 

Partijen Knook en de Klant tezamen.  

Opdrachtbevestiging de door Knook aan de Klant gestuurde schriftelijke bevestiging van de 

tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst, en alle daarbij 

behorende bijlagen  

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Knook Goederen 

verkoopt aan de Klant. 

2.2 Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op enige overeenkomst 

tussen Partijen.  

2.3 Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover zij in 

strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige 

bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar zijn, dan tast dat de 

geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging 

niet aan. 

2.4 Een afwijking op deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdrachtbevestiging is slechts 

geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen tussen Knook en de 

Klant.  

2.5 Wanneer een afwijking van deze Algemene Voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2.4 

wordt overeengekomen, geldt deze afwijking uitsluitend voor de koopovereenkomst 

vastgelegd in de betreffende Opdrachtbevestiging. 
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3. Offerte, aanvaarding en Opdrachtbevestiging 

3.1 Indien Knook aan de Klant een offerte toezendt, heeft de Klant twee maanden (te 

rekenen in hele maanden vanaf dagtekening van de offerte) om daarmee akkoord te gaan. 

Zolang Knook geen schriftelijk of mondeling akkoord heeft ontvangen kan zij te allen 

tijde de offerte intrekken door daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Klant. Na 

verloop van genoemde twee maanden komt de gedane offerte te vervallen.  

3.2 Indien de Klant tijdig akkoord gaat met de offerte, eventueel nadat Partijen deze op 

specifieke punten nader met elkaar hebben afgestemd, legt Knook de uiteindelijke 

overeenkomst vast in een Opdrachtbevestiging die zij toestuurt aan de Klant ter 

ondertekening. De door beide Partijen ondertekende Opdrachtbevestiging geldt als de 

tussen Partijen gesloten koopovereenkomst. 

 

4. Prijzen en betaling  

4.1 De in de Opdrachtbevestiging genoemde Goederen zullen door Knook worden geleverd 

tegen de in die Opdrachtbevestiging vermelde prijs of prijzen. Bepaalde Goederen of 

gedeelten daarvan kunnen slechts worden aangeboden tegen een (variabele) dagprijs; 

indien dat het geval is wordt het uitdrukkelijk in de Opdrachtbevestiging vermeld. De 

prijzen genoemd in de Opdrachtbevestiging zijn exclusief BTW.  

4.2 Knook zal de Klant factureren voor de overeengekomen prijs. De Klant zal de factuur 

accepteren tenzij zij hiertegen binnen zeven dagen na factuurdatum bezwaar maakt. 

4.3 De Klant zal het in de factuur genoemde bedrag met BTW betalen binnen veertien dagen 

na de factuurdatum. Indien de Klant na het verstrijken van deze termijn niet of niet 

volledig heeft betaald, is zij in verzuim en is zij aan Knook een rentevergoeding 

verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (bedoeld in art.6:119a BW) vermeerderd 

met 1%.  

4.4 Gedane betalingen strekken ter voldoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en 

kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen. 

4.5 Bedragen die de Klant verschuldigd is aan Knook, kunnen niet verrekend worden met 

bedragen die de Klant te vorderen heeft van Knook of van enige met Knook verbonden 

vennootschap. 

 

5. Overdracht en aflevering 

5.1 De overdracht van de eigendom ten aanzien van de Goederen (met uitzondering van de 

zaken die door partijen zijn uitgesloten van de eigendomsoverdracht zoals bepaald in 

artikel 6 van deze Voorwaarden) geschiedt onder de opschortende voorwaarde van 

betaling door de Klant van de voor die Goederen overeengekomen prijs inclusief BTW 

(eigendomsvoorbehoud). Knook blijft eigenaar tot volledige betaling van de factuur. 

5.2 Knook zal de Goederen afleveren op een met de Klant overeengekomen plaats van 

bestemming. 
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5.3 De aflevering geschiedt geheel voor risico van de Klant, tenzij sprake is van schade als 

gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Knook.  

5.4 De in de Opdrachtbevestiging opgenomen levertijd is geen fatale termijn. Bij 

overschrijding van de levertijd heeft de Klant geen recht op schadevergoeding en 

evenmin recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij 

niet-tijdige levering kan de Klant Knook schriftelijk in gebreke stellen en hem een 

redelijke termijn gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. 

5.5 De Klant heeft geen retentierecht met betrekking tot de Goederen, en geen 

opschortingsrecht met betrekking tot haar verplichtingen voortvloeiend uit de met 

Knook gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de verplichting tot betaling van de 

overeengekomen prijs. 

5.6 De Klant zal Knook onmiddellijk informeren indien derden beslag willen (laten) leggen 

op Goederen die eigendom zijn van Knook, en indien de Klant in surseance van betaling 

of in staat van faillissement komt te verkeren.  

 

6. Door Knook ter beschikking gestelde ICT Faciliteiten 

6.1 De door of namens Knook geplaatste en/of geïnstalleerde computerapparatuur, software 

en overige ICT faciliteiten (tezamen “de ICT Faciliteiten”) zijn en blijven eigendom van 

Knook en zullen niet aan de Klant worden overgedragen.  

6.2 Knook verleent aan de Klant het recht de ICT Faciliteiten te gebruiken uitsluitend voor 

het adequaat laten functioneren van de totaliteit van geleverde Goederen, zulks voor 

onbepaalde tijd tot het moment van opzegging door Knook.  

6.3 De Klant zal de ICT Faciliteiten niet gebruiken voor enig ander doel dan het doel 

genoemd in artikel 6.2, en niet derden in de gelegenheid stellen daarvan gebruik te maken 

voor welk doel dan ook.  

6.4 De Klant zal de aan haar verleende toestemming tot gebruik van de ICT Faciliteiten niet 

overdragen of sub-licentiëren.  

6.5 Knook heeft ten allen tijde het recht de ICT Faciliteiten terug te nemen en de Klant zal 

haar daartoe desgevraagd gelegenheid bieden.  

6.6 De Klant heeft geen retentierecht met betrekking tot de ICT Faciliteiten.  

6.7 De Klant zal de ICT Faciliteiten zorgvuldig behandelen. 

6.8 De Klant is aansprakelijk voor eventueel door haar of door derden aan de ICT 

Faciliteiten toegebrachte schade. 

6.9 De Klant gebruikt de ICT Faciliteiten voor eigen risico, tenzij sprake is van schade als 

gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Knook. 

 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 Knook is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van eventuele 

gebreken in de Goederen (daaronder begrepen de ICT Faciliteiten) en in door 
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toeleveranciers van Knook verstrekte onderdelen, tenzij sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de kant van Knook.  

7.2 De aansprakelijkheid van Knook is in elk geval beperkt tot directe schade. Knook is niet 

aansprakelijk voor indirecte schade. 

7.3 De aansprakelijkheid van Knook zal geen geval meer bedragen dan de door de Klant 

betaalde of te betalen prijs voor de bij het schadeveroorzakende feit betrokken Goederen.   

7.4 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de door de Klant gemaakte redelijke en 

aantoonbare kosten voor (a) het alsnog laten beantwoorden van de prestatie van Knook 

aan de overeenkomst, (b) vaststelling van de oorzaak van de schade en (c) het voorkomen 

of beperken van schade. 

7.5 Onder indirecte schade worden in elk geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.6 Voor zover Knook aansprakelijk kan zijn gelet op de hiervoor genoemde beperkingen 

ontstaat dergelijke aansprakelijkheid slechts indien de Klant Knook onverwijld, deugdelijk 

en schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stelt van minimaal veertien 

dagen ter zuivering van de tekortkoming, en Knook ook na die termijn toerekenbaar blijft 

schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo 

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Knook in 

staat is om adequaat te reageren. 

7.7 De Klant draagt het risico voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van haar 

werknemers of door haar ingeschakelde hulppersonen of andere derden. 

7.8 De Klant vrijwaart Knook van en staat jegens Knook in voor alle schade en kosten, van 

welke aard dan ook (daaronder begrepen redelijke kosten voor rechtsbijstand), die direct 

of indirect voortvloeien uit het gebruik van en alle handelen of nalaten met betrekking tot 

de Goederen (daaronder begrepen de ICT Faciliteiten), door de Klant, haar werknemers, 

door haar ingeschakelde derden en andere personen die niet onder de directe 

verantwoordelijkheid van Knook vallen.    

 

8. Overmacht 

8.1 Knook is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe 

verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere 

omstandigheid welke niet aan Knook is toe te rekenen en waardoor de nakoming van de 

overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. 

8.2 Onder overmacht wordt in elk geval mede verstaan: natuurrampen en extreme 

klimatologische omstandigheden, oorlogssituaties, terroristische acties, gebrek aan 

personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van 

materialen, grondstoffen, halffabrikaten of diensten, toerekenbare tekortkomingen of 

onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Knook ingeschakelde derden, en 

liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Knook.  



 5 

8.3 Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben Partijen het recht 

om de overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te 

ontbinden, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal 

worden opgelost. De Klant is na ontbinding een redelijke vergoeding verschuldigd voor 

reeds door Knook geleverde prestaties.  

 

9. Geheimhouding 

9.1 In de Goederen ligt informatie besloten met een vertrouwelijk karakter, met name in de 

katalysatorblokken en ICT Systemen. De Klant zal in geen geval informatie over (delen 

van) de Goederen tot zich nemen door middel van reversed engineering, het openen van 

het product of van een productgedeelte, en/of door het verrichten of laten verrichten van 

observaties of analyses in welke vorm dan ook en door welke persoon dan ook. De klant 

stelt zeker en garandeert dat dit ook niet zal gebeuren door haar werknemers, andere 

hulppersonen of derden die toegang hebben gekregen of zich toegang hebben verschaft 

tot de Goederen. Knook is al enige gerechtigd om de Goederen te openen, storingen te 

onderzoeken, op te lossen of reparaties te verrichten. 

9.2 Meer in het algemeen geldt alle met betrekking tot de Goederen aan de Klant verschafte 

of door de Klant verkregen informatie als vertrouwelijk. De Klant zal met betrekking tot 

dergelijke informatie (“Vertrouwelijke Informatie”) de navolgende verplichtingen in acht 

nemen.  

9.3 De Klant zal alle Vertrouwelijke Informatie strikt geheim houden. De Klant stelt zeker en 

garandeert dat ook haar werknemers, andere hulppersonen of derden die toegang hebben 

gekregen of zich toegang hebben verschaft tot de Goederen Vertrouwelijke Informatie 

zullen geheimhouden.  

9.4 De Klant neemt voldoende veiligheidsmaatregelen ter geheimhouding van de 

Vertrouwelijke Informatie. In dat verband sluit de Klant in elk geval schriftelijke 

geheimhoudingsovereenkomsten met haar werknemers en derden die toegang kunnen 

hebben tot de ruimte waar de Goederen geplaatst zijn, plaatst zij de Goederen in een 

afgesloten en tegen inbraak beveiligde ruimte en controleert zij adequaat op eventuele 

braaksporen. 

9.5 Indien de Klant bemerkt dat personen zich zonder daartoe bevoegd te zijn toegang 

hebben verschaft tot de Goederen en/of gedeelten daarvan, en/of Vertrouwelijke 

informatie tot zich hebben genomen, en/of dat Vertrouwelijke Informatie bekend is 

gemaakt ofwel dreigt te worden bekend gemaakt aan derden, stelt zij Knook daarvan 

onmiddellijk op de hoogte. De Klant zal vervolgens in overleg met Knook alles in het 

werk stellen om het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie te herstellen 

en verdere bekendmaking, verspreiding of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie 

tegen te gaan en verdere schade te voorkomen. 

9.6 De Klant verplicht zich om bij een eventuele overdracht van Goederen aan de verkrijger 

dezelfde verplichtingen op te leggen als neergelegd in dit artikel 9 (inclusief de plicht 
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neergelegd in deze bepaling 9.6), zulks ten gunste van Knook (derdenbeding). De Klant 

zal Knook onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht, en aan Knook 

een kopie van het betreffende contract verstrekken. De Klant staat jegens Knook in voor 

de naleving van de betreffende verplichtingen door de betrokken verkrijger en eventuele 

opvolgende verkrijgers.    

 

10. Intellectuele Eigendomsrechten 

10.1 Knook en haar licentiegevers beschikken over relevante rechten van intellectuele 

eigendom en aanverwante rechten met betrekking tot de Goederen, daaronder onder 

meer begrepen octrooien en door feitelijke geheimhouding beschermde know-how (“de 

Intellectuele Eigendomsrechten”). De Klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten te 

allen tijde respecteren en zelf niet soortgelijke rechten met betrekking tot de Goederen 

pretenderen.  

10.2 Verkoop van Goederen aan de Klant door middel van een Opdrachtbevestiging of 

anderszins omvat niet de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten of een gedeelte 

daarvan. 

10.3 Bij verkoop van Goederen aan de Klant verleent Knook aan de Klant uitsluitend de niet-

exclusieve licentie tot het normale gebruik van de Goederen. Deze licentie is niet 

overdraagbaar, kan niet in sublicentie worden gegeven, en geldt uitsluitend voor zover 

Knook over de betreffende Intellectuele Eigendomsrechten of toereikende licenties 

daaronder beschikt. De licentie geldt voor onbepaalde tijd tot het moment van opzegging 

door Knook. Onder normaal gebruik van de Goederen wordt in ieder geval niet verstaan 

het wijzigen, bewerken, openen, repareren of in gebruik geven aan derden van de 

Goederen.  

10.4 Indien met betrekking tot of in verband met de Goederen of het gebruik daarvan nieuwe 

rechten van intellectuele eigendom of aanverwante rechten ontstaan, door toedoen van de 

Klant, haar personeel, Knook of anderszins, komen deze toe aan Knook. Indien verdere 

formaliteiten nodig zijn om aan deze bepaling uitvoering te geven zal de Klant daaraan 

haar medewerking verlenen. 

10.5 De Klant zal geen intellectuele eigendomsrechten of domeinnamen (doen) registreren, die 

op enigerlei wijze samenhangen met de Goederen en/of de activiteiten van Knook.  

 

11. Conformiteit 

11.1 De Klant zal zelf vaststellen of de geleverde Goederen voldoen aan hetgeen zij daarvan 

mocht verwachten, en wel binnen veertien dagen na inbedrijfstelling van de betreffende 

Goederen. De Klant zal Knook onmiddellijk schriftelijk informeren indien zij een gebrek 

aantreft of meent dat de Goederen niet beantwoorden aan de overeenkomst. 

11.2 Indien sprake is van een gebrek of de Goederen niet beantwoorden aan de overeenkomst 

kan Knook naar eigen keuze de betreffende Goederen repareren of vervangen. 
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12. Ontbinding 

12.1 Knook heeft (onverminderd de krachtens wet aan haar toekomende rechten tot 

ontbinding) het recht de met de Klant gesloten overeenkomst(en) met onmiddellijke 

ingang te ontbinden indien de overeengekomen prijs inclusief BTW nog niet of niet 

volledig is betaald en: 

 (a) de betalingstermijn bedoeld in artikel 4.3 meer dan dertig dagen is verstreken; of 

 (b) het faillissement van de Klant is aangevraagd en/of de Klant surseance van betaling 

heeft gevraagd en/of de Klant een verzoek heeft gedaan tot een schuldsaneringsregeling; 

of 

 (c) indien Knook redelijkerwijze mag aannemen dat de Klant niet tot betaling zal 

overgaan. 

12.2 Knook heeft (onverminderd de krachtens wet aan haar toekomende rechten tot 

ontbinding) het recht de met de Klant gesloten overeenkomst(en) met onmiddellijke 

ingang te ontbinden indien de Klant haar verplichtingen onder artikel 9 (Geheimhouding) 

en 10 (Intellectuele Eigendomsrechten) niet of niet volledig nakomt, of indien Knook 

redelijkerwijs mag aannemen dat daar kans op bestaat. 

12.3 Na ontbinding krachtens de voorafgaande bepalingen of anderszins blijven de 

verplichtingen onder artikel 9 (Geheimhouding) en 10 (Intellectuele Eigendomsrechten) 

van kracht. 

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Knook en de Klant is Nederlands recht van 

toepassing, met uitsluiting van de Nederlandse regels van conflictenrecht. 

13.2 Geschillen tussen Knook en de Klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechter 

te Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


