Algemene voorwaarden
Bemiddeling Energie
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Intermedio Group B.V. handelt onder de naam “Intermedio en Intermedio Group” en is een naar Nederlands recht opgerichte
besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74965328, die zich ten doel stelt te
bemiddelen tussen Aanbieders van producten en/of diensten en Volmachtgevers.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Volmachtgever en Intermedio Group.
Elke Partij, waaronder begrepen rechtspersonen, die een volmacht middels het daartoe bestemede formulier “machtiging inkoop
energie” heeft verleend aan Intermedio Group namens hem/haar te bemiddelen, wordt in deze Algemene Voorwaarden als
“Volmachtgever” aangeduid.
Deze algemene voorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden van overige partijen in de
overeenkomst m.u.v. de Algemene Voorwaarden van Aanbieders waarvoor een overeenkomst bemiddeld is.
Elke Aanbieder van producten en/of diensten, waaronder begrepen energieaanbieders, telecomaanbieders en soortgelijke
Aanbieders van diensten, worden in de Algemene Voorwaarden als “Aanbieder” aangeduid. Hieronder worden eveneens
energiecollectieven bedoelt die namens Aanbieders orders clusteren en via de grootzakelijke markt inkopen bij en handelen
namens Aanbieder.
Het tussentijds verbreken van de inkoopverplichting welke voortkomt uit de onderliggende machtiging inkoop energie waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, alsmede een tussentijdse verbreking op initiatief van Aanbieder, kan slechts
kosteloos worden voltrokken in de eerste 48 uur na ondertekening van de overeenkomst door. Annuleringen nadien kennen een
annuleringsvergoeding gelijk aan twee voorschotnota’s van Aanbieder waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het
verkoopverlies wat Intermedio Group maakt wordt evenals het mogelijke inkoopverlies van de gecontracteerde Aanbieder
gefactureerd aan klanten die na 48 uur de overeenkomst via welk kanaal dan ook beëindigen. De hieruit ontstane
annuleringskosten worden direct nadat de annulering kenbaar wordt, gefactureerd aan Volmachtgever. Dit artikel geldt slechts
voor Volmachtgevers die als kleinzakelijke klanten worden aangemerkt door Aanbieders. Grootzakelijke Volmachtgevers kunnen
de inkoopverplichting voortvloeiend uit de onderliggende machtiging Inkoop Energie in geen mogelijkheid tussentijds verbreken,
ook niet binnen 48 uur na totstandkoming van de Volmacht.
Intermedio Group bemiddelt met uitdrukkelijke goedkeuring van Volmachtgever tussen de Aanbieder en Volmachtgever.
Volmachtgever stemt met zijn volmachtverlening uitdrukkelijk in met de bevoegdheid van Intermedio Group om namens hem/haar
een overeenkomst te sluiten met een Aanbieder. Overeenkomstig 3:60 jo. 3:66 BW zal Intermedio Group geen partij zijn bij de
gesloten overeenkomst.
Volmachtgever stemt met zijn volmachtverlening uitdrukkelijk in met de bevoegdheid van Intermedio Group, om gedurende de
gehele looptijd van de overeenkomst, voortvloeiend uit de onderliggende machtiging inkoop energie waarop deze Algemene
voorwaarden betrekking hebben, om zonder vooraankondiging frequent op in één maal alle documentatie opgesteld door
Aanbieder gericht aan Volmachtgever waaronder bijvoorbeeld leveringscontracten, facturen, betalingsherinneringen,
verbruiksoverzichten en/of vooraankondigingen einde leveringen op te vragen, in te zien alsmede te gebruiken om service te
verrichten en deze documenten minimaal voor de gehele duur van de overeenkomst én de daaropvolgende 5 jaren te bewaren in
een veilige omgeving.
Wanneer de Aanbieder de tussen Aanbieder en Volmachtgever gesloten overeenkomst niet of niet goed nakomt, is
aansprakelijkheid van Intermedio Group uitgesloten. Immers, Intermedio Group heeft geen invloed op correcte nakoming, een
onrechtmatige daad of anderszins uit hoofde van de overeenkomst of de tot stand gekomen rechtsverhouding.
Indien dit nodig is om juiste uitvoering te kunnen geven aan de aan Intermedio Group verleende volmacht, zal Intermedio Group
gegevens van de Volmachtgever, waaronder begrepen de gegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens,
delen met derden. Met het verlenen van een volmacht en het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stemt Volmachtgever
expliciet in met het delen van zijn/haar gegevens als voornoemd. Het delen van de gegevens van Volmachtgever met derden kan
ook geschieden in het kader van de (periodieke) afschrijvingen van de rekeningnummer(s) van Volmachtgever.
Aansluitend op het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Intermedio Group zich het recht voor om
afschrijvingen van het rekeningnummer van Volmachtgever te laten doen door een derde partij. In overeenstemming met het
hiervoor bepaalde heeft Intermedio Group van Volmachtgever de toestemming om alle noodzakelijke gegevens met die derde te
delen. Die derde partij zal louter een door partijen onderling vastgestelde energieleverancier zijn of een incassobureau in opdracht
van deze energieleverancier als gevolg van wanbetaling.
Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook de natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Intermedio
Group verbonden zijn en op enige wijze bij de dienstverlening door of vanwege Intermedio Group zijn betrokken.
Indien de uit de volmacht voortvloeiende overeenkomst tussen Volmachtgever en Aanbieder niet door Aanbieder wordt
geaccepteerd op grond van een niet kredietwaardige bevinding is Volmachtgever verplicht aanvullende informatie te verstrekken
of anderszins aanvullende voorwaarden te accepteren die de overeenkomst tussen Volmachtgever en Aanbieder alsnog mogelijk
maakt. Van Volmachtgever mag worden verwacht dat jaarcijfers zodanig op orde en tijdig gedeponeerd zijn. Indien een van beide
(tijdigheid deponering dan wel kredietwaardigheid) ontbreekt is Aanbieder gerechtigd via Intermedio Group een borgsom gelijk
aan drie voorschotfacturen te vragen als aanvullende garantstelling. Indien Volmachtgever zich niet aan deze voorwaarden houdt
zal Intermedio Group een verbrekingsvergoeding van één voorschotfactuur met als minima €500,- in rekening brengen om af te
zien van verdere boetes en verbrekingsvergoedingen zoals vermeld in artikel 6.
De verhouding tussen een Volmachtgever en Intermedio Group wordt beheerst door het Nederlandse recht.
Alleen de rechter te Utrecht zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de Volmachtgever en Intermedio Group kennis te nemen.
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