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1. 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.  

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Volmachtgever en 
Intermedio Group.  

3. Elke Partij, waaronder begrepen rechtspersonen, die een volmacht middels het daartoe bestemde formulier 
“machtiging inkoop energie” heeft verleend aan Intermedio Group om namens hem/haar te bemiddelen, 
wordt in deze Algemene Voorwaarden als “Volmachtgever” aangeduid.  

4. 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.  

5. Elke Aanbieder van producten en/of diensten, waaronder begrepen energieaanbieders en soortgelijke 
Aanbieders van diensten, worden in de Algemene Voorwaarden als “Aanbieder” aangeduid. Hieronder 
worden eveneens energiebedrijven bedoelt die namens Aanbieders een energiescan verrichten.  

6. Intermedio Group bemiddelt met uitdrukkelijke goedkeuring van Volmachtgever tussen de Aanbieder en 
Volmachtgever. Volmachtgever stemt met zijn volmacht verlening 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. 

7. 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 of in éénmaal 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.  

8. 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. 

9. 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.  

10. Aansluitend op het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Intermedio Group zich 
het recht voor om afschrijvingen van het rekeningnummer van Volmachtgever te laten doen door de 
geselecteerde 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 Aanbieder zijn of een incassobureau in opdracht van deze 
Aanbieder, als gevolg van wanbetaling.  

11. 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.  

12. Het Nederlands recht is van toepassing op de volmacht alsook deze algemene voorwaarden. Enkel de 
rechtbank te Utrecht of Arnhem kan worden belast met disputen rondom de volmacht of deze algemene 
voorwaarden.  

13. Indien de rechter een deel van de volmacht of algemene voorwaarden nietig verklaard wordt door 
Intermedio nieuwe bepalingen gekozen die het meest lijken op de nietig verklaarden delen. 
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Energie tegen Koopprijs: 

14. Het aangeboden product Energie Tegen koopprijs betreft margevrije inkoop van gas en elektriciteit. De 
vergoeding aan de Aanbieder behelst uitsluitend de overeengekomen vaste leveringskosten. 

15. Het staat Volmachtgever vrij de, door Intermedio, bij Aanbieder tot stand gebrachte overeenkomst 
maandelijks te beëindigen met een opzegtermijn van één maand.  

16. Aanbieder factureert vooraf, in plaats van achteraf, daar zij onvoldoende marge incasseert om het risico op 
wanbetaling in te kunnen prijzen. De activatie van het contract geschied door betaling van de eerste 
voorschotfactuur per Ideal. Het niet betalen van deze eerste voorschotfactuur geeft Aanbieder en Intermedio 
het recht te overeenkomst onverwijld op te schorten. 

17. Binnen de bij Aanbieder tot stand gebrachte overeenkomst staat het Volmachtgever vrij om op ieder 
gewenst moment, met uitzondering van overmacht, de dynamische energieprijzen om te zetten naar vaste 
energieprijzen. Volmachtgever kan een vaste prijs opvragen bij Intermedio of bij Aanbieder en deze 
vervolgens meerjarig vastzetten. Als Volmachtgever besluit dynamische prijzen te verruilen voor vaste prijzen 
vervalt de mogelijkheid om de overeenkomst maandelijks op te kunnen zeggen. Opzeggen kan dan, slechts 
na, de door Volmachtgever gekozen termijn met vaste energieprijzen. 

18. Intermedio is door ondertekening van de overeenkomst opdracht verleend, om namens volmachtgever, de 
overeenkomst bij Aanbieder tot stand te brengen en gedurende de looptijd van de (maandelijks opzegbare) 
overeenkomst service te verlenen aan volmachtgever. Hiervoor brengt Intermedio éénmalig kosten in 
rekening, welke door middel van een factuur die binnen 7 dagen na ondertekening wordt toegestuurd, en 
door volmachtgever binnen 7 dagen na ontvangst wordt betaald. Ongeacht het annuleren van de 
overeenkomst bij of door Aanbieder, dan wel het direct opzeggen van de overeenkomst van Aanbieder, 
ontslaat dit volmachtgever niet van tijdige betaling van deze factuur. Intermedio staat in haar recht om de 
factuur te innen na ondertekening van de volmacht. Bij uitblijvende betaling mag Intermedio, zonder dat 
verdere ingebrekestelling verplicht is, de factuur innen via een derde partij.  

SVM-subsidietraject en Energiescan: 

19. Indien volmachtgever ook volmacht verleend tot het verrichten van een SVM-subsidietraject is Intermedio 
belast met het opstellen van de energiescan (rapport) binnen de richtlijnen van de Rijksdienst Voor 
Ondernemend Nederland. 

20. Het staat volmachtgever vrij de uitkomsten uit de energiescan wel of niet op te volgen. 
21. Indien volmachtgever Intermedio nadere opdrachten geeft voor de uitvoering van, de uit de energiescan 

gebleken mogelijkheden tot verduurzamen, gelden separate algemene voorwaarden. 
22. Volmachtgever committeert zich aan de voorwaarden die het RVO stelt voor de aanvraag van de subsidie.  
23. Intermedio factureert conform de voorwaarden van het RVO de kosten vooraf aan volmachtgever. Indien de 

subsidieaanvraag door toedoen van Intermedio wordt afgewezen betaald Intermedio de gefactureerde 
kosten terug aan Volmachtgever.  

24. De kosten voor het subsidietraject worden, om het aanvraagtraject te bespoedigen, binnen 7 dagen na 
ondertekening van de volmacht gefactureerd aan volmachtgever welke deze factuur binnen 7 dagen na 
ontvangst betaald.  

25. Binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling van de factuur ontvangt Volmachtgever een creditfactuur groot 
20% van het initiële factuurbedrag van de energiescan en ontvangt betaling van deze 20% binnen 7 dagen 
na ontvangst van de creditfactuur.   

26. Ongeacht het annuleren van de aanvraag bij het RVO, ontslaat dit volmachtgever niet van tijdige betaling 
van deze factuur. Intermedio staat in haar recht om de factuur, na ondertekening van de machtiging, te innen. 
Bij uitblijvende betaling mag Intermedio, zonder dat verdere ingebrekestelling verplicht is, de factuur innen 
via een derde partij.  

27. In geval van een incassoprocedure, om de factuur te innen, vervalt het recht op teruggave van 20% 
28. Het staat Intermedio vrij (een deel van) de levering van diensten uit te besteden aan derden. 

 

 


