
Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden voor het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamhe-
den door Green-Profit B.V., alsmede inkoopvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van 
Green-Profit B.V., hierna te noemen: “Green-Profit”. 

1. Algemeen 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Green-Profit. Afwijkingen hiervan en aanvullingen 
hierop binden Green-Profit alleen, indien en zover schriftelijk overeengekomen. 

1.2. Green-Profit is de gebruiker van deze voorwaarden. De Wederpartij is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met Green-Pro-
fit een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten ten aanzien van het verrichten van diensten en/of het uit-
voeren van werkzaamheden, al dan niet met bijlevering van zaken. Wederpartij die een opdrachtgever is van Green-Profit 
wordt hierna ook wel “Opdrachtgever” genoemd, terwijl Wederpartij die een opdrachtnemer van Green-Profit is ook wel “Op-
drachtnemer” zal worden genoemd. Green-Profit en Wederpartij worden in deze voorwaarden soms gezamenlijk aangeduid 
als “Partijen”.  

1.3. Eventueel door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden door Green-Profit uitdrukkelijk van de hand gewezen 
en zijn derhalve niet van toepassing.  

1.4. Ingeval enige bepaling uit deze voorwaarden nietig mocht blijken te zijn of rechtsgeldig wordt vernietigd, dient bij de bepaling 
van hetgeen tussen Partijen wel rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. 
Nietigheid of vernietiging van enige bepaling laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden. 

2. Bedrijfsomschrijving Green-Profit 

2.1 De werkzaamheden van Green-Profit bestaan in essentie uit het in opdracht van Opdrachtgevers adviseren op het gebied van 
energie(kosten)besparende maatregelen en het (laten) uitvoeren van dergelijke adviezen. Daar Green-Profit over het alge-
meen de uitvoerende werkzaamheden niet zelf verricht, maar deze uitbesteedt aan Opdrachtnemers, bevatten deze voor-
waarden algemene bedingen iedere Wederpartij betreffende en daarnaast enerzijds bedingen die slechts gelden in de relatie 
tussen Green-Profit en Opdrachtgevers (verkoop- en leveringsvoorwaarden) en anderzijds bedingen die gelden in de relatie 
tussen Green-Profit en Opdrachtnemers (inkoopvoorwaarden). 

3. Aanbieding en overeenkomst 

3.1. Aanbiedingen door Green-Profit aan (potentiele) Opdrachtgevers zijn vrijblijvend en bij benadering en gelden alleen ten op-
zichte van degene aan wie de aanbieding is gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen gelden gedurende 30 
dagen na de datum van het aanbod, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld en vervallen nadien. 

3.2. Door Green-Profit gedane aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van kredietwaardigheid van Wederpartij. Green-Profit 
is desgewenst gerechtigd een bankgarantie of andere zekerheid ter hoogte van de aanbieding te verlangen.  

3.3. Aanbiedingen door (potentiele) Opdrachtnemers dienen een gedetailleerde beschrijving met begroting van de uit te voeren 
werkzaamheden en eventueel benodigde materialen te bevatten. Deze aanbiedingen dienen gedurende 3 maanden gestand 
te worden gedaan, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen. 

3.4. Overeenkomsten tussen Partijen komen tot stand door (tijdige) schriftelijke aanvaarding van een aanbieding.  
3.5. Ingeval van kennelijke onjuistheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de overeenkomst of tussen onderdelen daar-

van is Wederpartij verplicht Green-Profit daar onverwijld op te wijzen en opheldering te vragen, bij gebreke waarvan hij aan-
sprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim. 

4. Uitbesteding en overdracht 
4.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green-Profit mag Opdrachtnemer de overeenkomst of enig deel daarvan 

niet door derden uit laten voeren. Indien Green-Profit daarvoor wel toestemming geeft, is en blijft Opdrachtnemer volledig ver-
antwoordelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en dient Opdrachtnemer er voor zorg te dragen dat de ver-
plichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden en de overeenkomst aan de derde worden opgelegd. 

4.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green-Profit is het Opdrachtnemer verboden zijn verplichtingen jegens 
Green-Profit aan een derde over te dragen. 

5. Algemene verplichtingen Opdrachtnemer 

5.1. Opdrachtnemer dient: 
- de werkzaamheden goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren; 
- alle toepasselijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen; 
- er voor te zorgen dat de geleverde zaken en het uitgevoerde werk van goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp, 
  constructie, montage en materiaal; 
- de door Green-Profit gegeven orders en aanwijzingen op te volgen; 
- zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de Opdrachtgevers van Green-Profit, daaronder 
  begrepen die voor uitbreidingen of wijzigingen van diens werk; 
- Green-Profit te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid jegens diens Opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven 
  door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet. 

5.2. Tijdens de werkzaamheden dient elke werknemer van Opdrachtnemer zich desgevraagd te kunnen identificeren met een gel-
dig identiteitsbewijs en eventueel tewerkstellingsvergunning en A1-verklaring.  

6. Wetten, (cao-)voorschriften 

6.1. De Opdrachtnemer is verplicht alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die op de uitvoering van de 
overeenkomst van toepassing zijn na te leven. 

6.2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor alle vergunningen, ontheffingen of beschikkingen die vereist zijn voor de uitvoering van 
de overeenkomst. Alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief de leges en retributies, komen voor zijn rekening. 
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6.3. De Opdrachtnemer verplicht zich jegens Green-Profit om stipt aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premie sociale 
verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het hem opgedragen werk, te voldoen en voorts de toepas-
selijke cao stipt na te leven. 

7. Werkwijze 

7.1. De Opdrachtnemer dient voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor alle materieel, voorzieningen en/of hulpvoorzienin-
gen om het werk te kunnen uitvoeren voor zover de overeenkomst niet bepaalt dat deze ter beschikking gesteld worden door 
Green-Profit. 

7.2. De Opdrachtnemer verplicht zich de benodigde werktekeningen en berekeningen te vervaardigen en deze beschikbaar te stel-
len. Green-Profit is bevoegd deze desgevraagd te controleren, hetgeen de Opdrachtnemer niet ontslaat van zijn verplichtin-
gen en verantwoordelijkheden. 

7.3. Opdrachtnemer zal het werk zodanig uitvoeren, zijn werknemers, zijn materieel en zijn gereedschappen zodanig uitrusten, dat 
wordt voldaan aan alle eisen en normen ten aanzien van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu door of ingevolge de 
wet- en regelgeving of door gebruik gesteld. Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat iedere door of vanwege hem inge-
zette medewerker de Nederlandse taal voldoende beheerst om eenvoudige instructies en aanwijzingen te begrijpen. 

7.4. Opdrachtgever dient als hij werkzaamheden met open vuur – zoals lassen, snijden, vlam solderen, verf afbranden, dak bedek-
ken en dergelijke – verricht in het bezit te zijn van een vergunning “brandgevaarlijke werkzaamheden” volgens het model van 
het Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie en ten behoeve van de uitvoering van het werk de volgende 
maatregelen te nemen: 
a. Green-Profit dient vooraf van het verrichten van de werkzaamheden in kennis te worden gesteld. 
b. Opdrachtnemer dient er op toe te zien, dat vlammen, vonken, hete gassen of warmtegeleiding geen brandbare zaken kun-
nen aantasten. 
c. de locatie waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de aanliggende ruimten dienen direct en één uur na de beëindiging 
van de werkzaamheden te worden gecontroleerd. 
d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient namens Opdrachtnemer een werknemer met brandblusmiddelen aanwe-
zig te zijn, die bekend is met de werking/toepassing daarvan. 

7.5. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer dient steeds een persoon aanwezig te zijn die als gemachtigd 
contactpersoon voor Opdrachtnemer werkzaam is. 

7.6. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op de veiligheid, gezondheid en welzijn van onder zijn toezicht 
staande werknemers en onderaannemers. De Opdrachtnemer is verplicht de geldende wettelijke bepalingen, alsmede de per 
werk geldende voorschriften na te leven. De Opdrachtnemer is verplicht de voorschriften ter zake van arbeidsomstandighe-
den, veiligheid en milieu strikt op te volgen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. De Op-
drachtnemer vrijwaart Green-Profit voor aanspraken van derden als gevolg van niet of niet geheel naleven van vorenstaande 
eisen en normen. 

7.7. De Opdrachtnemer zal desgevraagd periodiek rapporteren over de voortgang van de levering en/of zijn werkzaamheden, Op-
drachtnemer verplicht zich om Green-Profit zo spoedig mogelijk van het ontstaan van overmacht op de hoogte te stellen. 

7.8. De Opdrachtnemer is verplicht te leveren en/of de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig het vastgestelde en afge-
sproken tijdschema. Green-Profit heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen, zonder tot ver-
goeding van schade en kosten te zijn gehouden. De Opdrachtnemer verbeurt een direct opeisbare boete van 10% van de 
koop-/aanneemsom indien de voortgang van de werkzaamheden afwijkt van het werkschema en/of de voor Opdrachtnemer 
geldende opleveringsdatum overschreden wordt, onverminderd het recht van Green-Profit om nakoming of (gedeeltelijke) ont-
binding van de overeenkomst en schadevergoeding te vorderen. 

7.9. Indien Green-Profit ten gevolge van een staking in haar bedrijf of bij derden, dan wel een vastgestelde rust- of feestdag, va-
kantie of andere vrije dag van een aanzienlijk deel van haar werknemers verhinderd is gebruik te maken van de diensten van 
de Opdrachtnemer, zal deze de voor hem mogelijk hieruit voortvloeiende schade niet op Green-Profit kunnen verhalen. 

7.10. De kosten voor van het werkterrein verwijderen van afval hetwelk ontstaat bij de uitvoering van het aan de Opdrachtnemer 
opgedragen werk, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Bij het in gebreke blijven van de Opdrachtnemer in deze, zal 
Green-Profit op kosten van de Opdrachtnemer het afval verwijderen. 

7.11. Uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van het werk treedt de Opdrachtnemer met de betreffende uitvoerder van Green-Profit in 
contact over de locatie en de capaciteit van de aan hem het ter beschikking te stellen zaken, alsmede over de periode waarin 
die zaken door de Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden. 

7.12. Green-Profit heeft de bevoegdheid werknemers van de Opdrachtnemer de toegang tot de plaats waar de werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd te ontzeggen wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag, etc. 

7.13. Bij de uitvoering van de overeenkomst mag Opdrachtnemer geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van 
wie dan ook. Opdrachtnemer vrijwaart Green-Profit voor alle aanspraken van derden van dien aard. 

8. Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) en artikel 7:616 BW 

8.1. Voor zover de WKA van toepassing is, omvatten de verplichtingen van de Opdrachtnemer voorts: 
a. Green-Profit desgevraagd loonstaten te verstrekken; 
b. al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde werknemers strikt na te komen; 
c. het verstrekken van een verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de uitvoeringsinstantie en belastingdienst; 
d. bij uitbesteding van het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten, de administratieve voorschriften ex artikel 16b, lid 
10 CSV respectievelijk artikel 16a, lid 1 CSV stipt na te leven. 
e. een door Green-Profit voorgeschreven manurenstaat in te dienen, die de namen bevat van de door de Opdrachtnemer van 
dag tot dag in het werk gestelde werknemers met vermelding van het aantal manuren, deze staat dient gelijktijdig met de fac-
tuur te worden verzonden. 
f. voor aanvang van de werkzaamheden van alle tewerkgestelde werknemers van de Opdrachtnemer kopieën van het geldig 
legitimatiebewijs te overhandigen. 

8.2. Het is de Opdrachtnemer nimmer toegestaan om het in de overeengekomen prijs begrepen bedrag aan verschuldigde pre-
mies sociale verzekeringen en loonbelasting –waarvoor Green-Profit aansprakelijk is- te cederen, te verpanden of over te dra-
gen. 
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8.3. Green-Profit heeft steeds het recht ter zake van het werk verschuldigde premies sociale lasten en loonbelasting, waarvoor 
Green-Profit ingevolge de WKA hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblok-
keerde rekening in de zin van de WKA.  

8.4. Green-Profit is tevens gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen premies sociale verzekering en loonbelasting van de over-
eengekomen prijs in te houden en namens de Opdrachtnemer rechtstreeks aan de uitkeringsinstantie c.q. de ontvanger der 
directe belastingen te voldoen. 

8.5. Bij betaling, zoals beschreven in leden 3 en 4, is Green-Profit jegens de Opdrachtnemer gekweten voor zover het deze bedra-
gen betreft. 

8.6. De Opdrachtnemer staat er jegens Green-Profit voor in zijn administratie in te richten conform het bepaalde krachtens artikel 
16b, lid 8 CSV en verplicht zich Green-Profit desgevraagd hierover inzicht te verstrekken. 

8.7. Indien Green-Profit na aansprakelijkheidstelling voor niet-betaalde bedragen en/of premies door Opdrachtnemer of na hem 
komende Opdrachtnemers deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft Green-Profit ten beloop van het gehele be-
drag dat door haar is voldaan, verhaal op de Opdrachtnemer onverminderd haar wettelijke regresrechten op derden. De vor-
dering wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum dat Green-Profit de belasting en/of premies heeft betaald. 

8.8. Indien Green-Profit ingevolge art. 7:616a en b BW aansprakelijk is of dreigt te worden voor het door Opdrachtnemer aan 
werknemers te betalen loon, is Green-Profit gerechtigd iedere betaling aan Opdrachtnemer op te schorten totdat Opdrachtne-
mer heeft aangetoond dat het door hem te betalen loon is voldaan. Heeft Opdrachtnemer enig loonbedrag niet betaald en is 
Green-Profit gehouden dat te doen, dan heeft Green-Profit een regresrecht op Opdrachtnemer en mag zij door haar verschul-
digde bedragen met het loon verrekenen. 

9. Keuring, inspectie en beproeving 

9.1. De overeengekomen werkzaamheden worden eerst geacht te zijn verricht na goedkeuring door Green-Profit en/of diens Op-
drachtgever. 

9.2. Bij gebreke van verwijdering/reparatie van afgekeurd werk, is Green-Profit gerechtigd de goederen op kosten van en voor ri-
sico van de Opdrachtnemer te retourneren of te herstellen. Green-Profit zal niet tot betaling van afgekeurde goederen/werk 
gehouden zijn. 

9.3. Goedkeuring, alsmede inspectie en beproeving e.d. laat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schades en verplich-
tingen uit garanties en overige bepalingen van de wet en overeenkomst onverlet. 

10. Garantie 

10.1. Voor verrichtte werkzaamheden en geleverde zaken zal een garantie van 2 jaren gelden, tenzij Partijen een andere termijn 
afspreken of de fabrieksgarantie uitgebreider is. Een langere garantietermijn zal door Green-Profit worden gekoppeld aan een 
onderhoudscontract. 

10.2. Indien de Opdrachtnemer nalatig blijft in de nakoming van zijn garantieverplichtingen zal Green-Profit na schriftelijke aanzeg-
ging de naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen treffen tot vervanging of herstel, zulks voor rekening en risico van Op-
drachtnemer. 

10.3. Gevolgschade hiermee verband houdend is eveneens voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 
10.4. De garantietermijn gaat in na de goedkeuring als bedoeld in artikel 9.1. 

11. Meerwerk, wijziging, prijzen, etc. 

11.1. Meerwerk en andere afwijkingen van de overeenkomst wordt uitsluitend aan Opdrachtnemer vergoed, indien deze door de 
Green-Profit schriftelijk zijn goedgekeurd en/of opgedragen. 

11.2. Wijzigingen in prijzen, lonen, belastingen en rechten, een en ander in de ruimste zin des woords, worden niet verrekend, tenzij 
tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. 

11.3. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de overeenkomst vermelde hoeveelheden vast en niet 
verrekenbaar. De Opdrachtnemer dient evenwel zoveel meer of minder te leveren als het werk vereist, zonder prijsaanpassing 
te kunnen verlangen. 

12. Betaling / verreken- en cessieverbod 
12.1. Facturen aan Green-Profit zullen binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Ingeval deze termijn wordt overschreden 

is eerst dan sprake van verzuim, indien schriftelijk in gebreke is gesteld. 
12.2. Facturen van Green-Profit dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Indien dat niet, niet tijdig of niet geheel geschiedt, is 

Opdrachtgever de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag en de redelijke kosten ter verkrijging van betaling van de 
factuur van minimaal 10% van het factuurbedrag aan Green-Profit verschuldigd. 

12.3. Green-Profit zal slechts betalen zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft is goedgekeurd 
als bedoeld in artikel 9.1. en nadat de Opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond dat deze de in het werk gestelde 
werknemers het hun toekomende heeft betaald en de Opdrachtnemer alle overige verplichtingen is nagekomen. 

12.4. Green-Profit is bevoegd haar betalingsverplichting op te schorten, indien Opdrachtnemer in haar verplichtingen tekortschiet, of 
dreigt te schieten. 

12.5. Het is de Wederpartij niet toegestaan aan Green-Profit te betalen bedragen te verrekenen met (gepretendeerde) vorderingen 
op Green-Profit. 

12.6. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn vorderingen op Green-Profit aan 
derden te cederen. Dit beding beoogt goederenrechtelijke werking te hebben.  

13. Facturering 
13.1. Facturen zullen en dienen (te) voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op Omzetbelasting 1968. De Op-

drachtnemer dient op of bij zijn gedagtekende en genummerde factuur de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te ver-
melden: 
- contractnummer /werknummer van de opdracht dat op het werk betrekking heeft; 
- IBAN banknummer van de Opdrachtnemer; 
 



 

 

Pagina 4 van 4 

en voor zover de WKA van toepassing is: 
- omvang van de loonsom CSV volgens het in het contract vermelde percentage dan wel het gewijzigde percentage 
- opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval 
  het  bedrag van de omzetbelasting; 
- het aansluitingsnummer van Opdrachtnemer bij de Uitvoeringsinstantie; 
- loonbelastingnummer van de Opdrachtnemer 

13.2. De facturen van Opdrachtnemers dienen vergezeld te zijn van de opdrachtbevestiging en/of getekende goedkeuring, alsmede 
van alle overige relevante informatie betreffende de overeenkomst en/of de uitgevoerde werkzaamheden. 

14. Aansprakelijkheid en verzekering 
14.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Green-Profit of haar Opdrachtgevers wordt geleden als gevolg van 

een tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst c.q. als 
gevolg van een eventuele onrechtmatige daad van Opdrachtnemer of van door haar in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakelde derden en personeel. 

14.2. Opdrachtnemer vrijwaart Green-Profit en haar Opdrachtgevers tegen alle aanspraken van derden wegens het niet naleven 
door Opdrachtnemer van haar verplichtingen of een door haar of aan haar toe te rekenen onrechtmatige daad. 

14.3. Opdrachtnemer dient zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam te verzekeren, alsmede een 
CAR-verzekering te sluiten en verleent Green-Profit desgewenst inzage in de desbetreffende polissen. 

14.4. Green-Profit is nimmer aansprakelijk voor (indirecte) schade als gevolg van handelen of nalaten van Opdrachtnemers en en-
kel aansprakelijk voor schade door eigen handelen of nalaten voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan haar 
zijde. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot één keer het factuurbedrag. 

15. Geheimhouding 

15.1. Green-Profit zal en Opdrachtnemer dient volledige geheimhouding (te) betrachten van al hetgeen hen uit hoofde van de over-
eenkomst of anderszins ter kennis is gekomen met betrekking tot het bedrijf van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient deze 
verplichting aan haar werknemers of door haar ingeschakelde derden op te leggen. 

16. Ontbinding, kosten en verrekening 

16.1. Green-Profit is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten, (gedeeltelijk) te ontbinden en 
aanvullende schadevergoedingen te vorderen, indien Opdrachtnemer met één of meer van zijn verplichtingen in verzuim is. 

16.2. In de volgende gevallen heeft Green-Profit het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling (gedeeltelijk) te ontbinden: 
a. indien Opdrachtnemer zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt; 
b. indien Opdrachtnemer failliet wordt verklaard; 
c. indien Opdrachtnemer de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap in zijn onderneming aan een derde wordt 
overgedragen; 
d. indien de overeenkomst tussen Green-Profit en haar Opdrachtgever wordt beëindigd of geschorst. 
e. indien de Opdrachtgever van Green-Profit geen goedkeuring verleent aan levering door en/of werkzaamheden van de Op-
drachtnemer. 

16.3. Green-Profit is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van de vorderingen die zij of aan haar gelieerde maatschappijen op de 
Opdrachtnemer heeft. Green-Profit is gerechtigd in genoemde gevallen de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeel-
telijk voor rekening en risico van Opdrachtnemer aan een of meer derden over te dragen. 

17. Toepasselijk recht, geschillen 

17.1. Op de overeenkomst tussen Green-Profit en Wederpartij, alsmede alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is 
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

17.2. Uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. 
 


