Overeenkomst

Agreement

Betreffende Full service en Garantie

on Full Service and Maintenance

BlueGEN-Brandstofcelsysteem BGE0xxx
Ene.field project

of the BlueGEN- Fuel Cell System BGE0xxx
Ene.field project

Tussen

Between

xxx
hierna: - Klant -

Xxx
hereafter: - Customer –

en

and

SOLIDpower GmbH, Boos-Fremery-Straße 62, 52525
Heinsberg, Germany:
- SOLIDpower –

SOLIDpower GmbH, Boos-Fremery-Strasse 62, 52525
Heinsberg, Germany:
- SOLIDpower –

I.

I.

Full service en onderhoud

1. SOLIDpower verplicht zich conform de bepalingen
in deze overeenkomst, voor de duur van 10 jaren
de volgende onderhoudsdiensten ter handhaving
of herstel van de exploitatie, van de bij Klant
opgestelde en door SOLIDpower of een van haar
partners geleverde BlueGEN, uit te voeren:
- Jaarlijks regulier onderhoud van de BlueGEN,
- Remote monitoring van de BlueGEN via
internet,
- Telefonische Hotline en exclusief e-mailadres
voor storingsmeldingen,
- Oplossen van storingen en uitvoeren van
reparaties,
- Kostenvrije levering en montage van alle
noodzakelijke reservedelen, uitwisseling van
filters en andere verbruiksartikelen inclusief,
indien noodzakelijk, de Brandstofcelstapel
(Stack),

Full Service and Maintenance

1. SOLIDpower agrees as per the terms of this
Agreement to provide for a period of 10 years the
following maintenance/repair services required
for maintaining or reinstating operation of the
BlueGEN installed at the Customer and purchased
by the Customer from SOLIDpower or a
SOLIDpower distributor:
- Yearly regular maintenance check of the
BlueGEN,
- Remote monitoring of the BlueGEN by remote
connection,
- Telephone hotline and e-mail address for
reporting of problems and defects,
- Problem solving and repair in the case of
problems and defects,
- Providing, free of cost, and installing any
replacement parts necessary, replacing parts
subject to wear and tear (e.g. filters), including
where necessary the fuel cell stack,

- Installatie van Software updates ten behoeve
van de BlueGEN-besturing na vrijgave door de
producent,
- Beschikbaarstelling van de meest actuele
digitale documentatie bij de Software,
alsmede het beschikbaar stellen van de Online
Tool www.bluegen.net voor gebruik en
evaluatie van BlueGEN.
2. De bovengenoemde diensten zal SOLIDpower
GmbH leveren – met uitzondering van de
monitoring – binnen de volgende service-uren:
Maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (CET)
met uitzondering van de wettelijke feest-dagen
geldende voor de Duitse vestiging van
SOLIDpower te Heinsberg. NB: deze zijn vaak
afwijkend van de Nederlandse en Vlaamse
nationale vrije dagen (bijv.Gründonnerstag,
Rosenmontag).
SOLIDpower of een van haar onderhoudspartners
zal reguliere onderhoudsafspraken minimaal 5
werkdagen van te voren met de klant inplannen of
aankondigen.
Bij storingsmeldingen van de Klant reageert
SOLIDpower – binnen de reguliere servicetijden –
terstond, bij melding van gebreken, binnen
redelijke termijn met in achtneming van de
urgentie die het gebrek behoeft. SOLIDpower zal,
in geval van storingen en melding van gebreken,
afspraken op locatie minstens 6 arbeids-uren van
te voren aankondigen. Indien er in individuele
gevallen sneller gehandeld moet worden, kan dit
middels de telefonische Hotline onderling
overeengekomen worden.
3. SOLIDpower beslist zelf, naar beste kennis en
inzicht, over de juiste behandeling/response per
individuele
melding, in
lijn met
de
onderhoudsverplichtingen onder punt 1. Dit kan
ook een complete vervanging van de BlueGEN
betreffen.
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- Installing manufacturer-approved updates and
upgrades of the BlueGEN's software drive, and
- Providing up-to-date documentation on
software in electronic form, providing the
online-tool www.bluegen.net for operation of
the BlueGEN and its monitoring.
2. With the exception of the (remote) monitoring,
the above services will be carried out by
SOLIDpower during the following support times:
Monday through Friday from 8:00 a.m. to 5:00
p.m. (Central European Time), excluding bank
holidays and other holidays customarily observed
at the location of either the customer or
SOLIDpower.
SOLIDpower or one of its service partners, will
schedule yearly regular maintenance checks with
the Customer at least 5 working days in advance.
In the case of a breakdown report by Customer,
SOLIDpower will respond immediately (within the
above support times); for reports of defect
SOLIDpower will respond within a reasonable
period taking into account the gravity of the
defect. For reports of both breakdown and defect,
SOLIDpower will inform the Customer of its arrival
at least 6 working hours in advance. If, by
exception, quicker appointments are necessary,
this will be agreed with the Customer through the
Hotline.
3. In each case SOLIDpower will decide at its own
discretion the means and methods best suited to
meet its obligation of maintenance/repair as set
out under 1. This might include the complete
exchange of the BlueGEN system.
4. This maintenance/repair agreement does not
cover work, inspections, maintenance, recommissioning, repair, that may become
necessary after initial installation due to external
factors, regardless of whether this is due to
changes in laws or public-authority regulations,

4. Tot deze onderhoudsverplichtingen behoren niet:
enige maatregelen, die na de ingebruikneming
door externe factoren, ter herziening van het
systeem, ter handhaving van de werking of tot
herstel van de werking getroffen moeten worden,
als gevolg van wijzigingen in de wet of lokale
regelgeving, bouwverordeningen, verbouwing,
wijziging van de standplaats, onjuist gebruik of
bediening danwel beschadigingen door de Klant
of derden.

building renovations, business move, faulty
handling or damages caused by the Customer or
third parties.
5. During the term of this Service and Maintenance
Agreement, SOLIDpower guarantees to the
Customer an electrical efficiency on average of
50% by the Customer's BlueGEN if the specified
operating parameters set out in the product
specification and the operating instructions are
observed by the Customer.

5. Voor de duur van deze overeenkomst garandeert
SOLIDpower dat de BlueGEN een gemiddelde
elektrische efficiëntie van 50% zal behalen,
indien de verantwoordelijkheden van de Klant
(par. II hieronder) en de bedieningsintructies als
beschreven in de bedienings-handleiding, door
Klant zorgvuldig zijn nageleefd.
II.

Verantwoordelijkheden Klant

1. De Klant dient, tenzij in overmachtsituaties of
andere buitengewone omstandigheden die buiten
de invloedsfeer van Klant liggen, de volgende
medewerking te verlenen teneinde een
storingsvrije en correcte werking van de BlueGEN
te waarborgen en de uitvoering van de
onderhoudsverplichtingen van SOLIDpower onder
punt I.1 te faciliteren:
- Continue, storings- en onderbrekingsvrije
toevoer van Gas, Water en Stroom alsmede
het waarborgen van een vrije afwatering en
rookgasafvoer, 24/7 het hele jaar door zoals
gespecificeerd in de bij oplevering
overhandigde BlueGEN gebruikershandleiding
en –specificaties,
- Continue beschikbaarheid van een storings- en
onderbrekingsvrije vaste internetverbinding
24/7 het hele jaar door, als eveneens
gespecificeerd in de gebruikershandleiding,
- Kennisname van de inhoud van de
gebruikershandleiding voor het juist bedienen
en behandelen van de BlueGEN,
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II.

Customer Obligations

1. With the exception of force majeure or other
unforeseeable or unusual circumstances or any
circumstances for which the Customer is not at
fault, the Customer will have the following
obligations to ensure proper functioning of the
BlueGEN and to accept maintenance works by
SOLIDpower as set out under I.1. above.
- supplying the BlueGEN with gas, water and
electricity and ensuring drainage and waste
gas exhaust, without interruption or
disruption, 24 hours a day and 7 days a week,
in accordance with the specification in the
product data sheet attached hereto,
- supplying an Internet connection, without
interruption or disruption, 24 hours a day and
7 days a week, in accordance with the
specifications in the product data sheet
attached hereto,
- operating the BlueGEN in accordance with the
operating instructions,
- immediately notifying SOLIDpower in the
event of breakdown or disruption/defects of

- Directe melding aan SOLIDpower van
storingen of andere gebreken. De melding
dient een zo volledig mogelijke beschrijving te
geven van de storing danwel het gebrek dat ter
plaatse van de BlueGEN is vastgesteld, inclusief
de omstandigheden op het moment van
vaststelling,
- Het verlenen van onbelemmerde toegang tot
de BlueGEN van service-personeel van
SOLIDpower of haar service-partners, teneinde
regulier onderhoud te plegen of storingen te
verhelpen,
- Het zo spoedig mogelijk melden van geplande
onvermijdbare onderbrekingen in de gaswaterof
stroomtoevoer
en
internetverbinding, minimaal 5 werkdagen
van te voren.
Verzuim in het nakomen van bovengenoemde
medewerkings-verplichtingen kan leiden tot een
verminderde werking en/of opbrengst van de
BlueGEN,
onherstelbare schade aan de
brandstofcelstapel (stack) en beperking of het
volledig vervallen van de garantie.

any kind. The notification should contain a full
description of what can be determined of the
breakdown or disruption/defects at the time,
- enabling SOLIDpower or its personnel full
access to the BlueGEN during regular or other
maintenance checks and repairs on site, as per
the above,
- notifying SOLIDpower of any planned and
unavoidable interruptions in supply of the
utilities or the Internet connection, with an
advance notice period of at least 5 working
days.
Failure to observe one of these Customer
obligations may result in SOLIDpower being
unable to provide its services under this
Agreement and may result in limitation or
exclusion of the Customer's rights under
warranty.
Any serious non respect of these Customer
obligations, may also result in the right of
SOLIDpower to terminate the present Agreement
and to claim indemnity and/or damage from the
Customer.

SOLIDpower houdt zich het recht voor om in
bepaalde gevallen schade of kosten ten gevolge
van dit verzuim bij Klant te claimen en/of het
servicecontract te ontbinden.

2. BlueGEN Net – ene.field
SOLIDpower verzamelt data met betrekking tot de
BlueGENprestaties
via
haar
online
informatiesysteem “BlueGEN-Net” en zal ook
Klant toegang verlenen tot dit systeem.
Klant garandeert dat zij met alle zorgvuldigheid zal
omgaan met dit systeem en verleent hierbij aan
SOLIDpower toestemming om de meetgegevens
van de BlueGEN, die door BlueGEN-Net
gegenereerd worden, te gebruiken om de
Diensten uit te (doen) voeren.
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2. BlueGEN Net – ene.field
SOLIDpower collects data concerning the BlueGEN
performance via her online information system
‘BlueGEN-Net” and will also grant access to this
system to Customer.
Customer guarantees that he will use the system
rationally en herewith grants SOLIDpower
permission to use the data generated by BlueGENNet, to perform her maintenance and monitoring
duties
Customer herewith also grants permission to
SOLIDpower to share the data generated by

Klant verleent hierbij tevens toestemming aan
SOLIDpower om de meetgegevens die door
BlueGEN-Net gegenereerd worden te delen met
de ene.field projectpartners, verantwoordelijk
voor de projectmonitoring, gedurende de eerste
twee jaren van de Termijn.
Eveneens gedurende de eerste twee jaren van de
Termijn dient Klant, maandelijks (binnen 7 dagen
na afloop van elke maand) de 3 meterstanden;
warmte, gas en electra van het installatieadres
van de BlueGEN te noteren op het daarvoor ter
beschikking gestelde formulier en naar het
volgende emailadres te sturen:
ene.field-BGdata@solidpower.com
In uitzonderlijke gevallen kan Klant de
maandelijkse meterstanden later aanleveren,
indien SOLIDpower Klant daarvoor schriftelijk
vooraf toestemming geeft.
Gedurende de tweejarige monitoring zullen er in
totaal twee verzoeken worden verstuurd aan
Klant voor het invullen van een online vragenlijst
omtrent gebruik en de installatie-situatie van de
BlueGEN. Deze vormen een wezenlijk onderdeel
van het project en dienen door Klant zorgvuldig en
compleet te worden ingevuld en tijdig
geretourneerd .
De ontvangst van de maandelijkse meterstanden
en de ingevulde vragenlijsten is cruciaal voor het
behalen van de doelstellingen binnen het
ene.field veld-test project en daarmee voor de
subsidiëring van de verkoop/aankoop van de
BlueGEN. Indien de EU coördinator van het
ene.field project niet over de relevante
meterstanden en BlueGEN-data beschikt, kan ze
de verstrekte subsidie voor de BlueGEN intrekken.
Alle financiële schade voor SOLIDpower die
hierdoor ontstaat, zal SOLIDpower op Klant
verhalen.
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BlueGEN-Net with the project partners of the
ene.field project, responsible for the project
monitoring, during the first two years of the Term.
Also during the first two years of the Term,
Customer is required to collect the readings of the
Gas-, Heat,- and Electricity- meters at the
installation address of the BlueGEN, on the form
that has thereto been provided and sent this to
the following e-mail address:
ene.field-BGdata@solidpower.com
In exceptional situations Customer may send in
the monthly collected readings later, only if
SOLIDpower has granted Customer permission in
writing to do so.
During the two year monitoring period, there will
be two requests to Customer to fill out an online
questionnaire about the usage and installation
situation of the BlueGEN. These are of great
significance to the project and are therefore
required to fill out in detail and to be sent back in
a timely manner by Customer.
The timely reception of both the readings and
questionaires is crucial to reach the goals within
the ene.field field-trial project and therewith for
the granted subsidies during sales / purchase of
the BlueGEN. If the EU ene.field project
coordinator does not have the relevant readings
and BlueGEN-data at her disposal, she may decide
to revoke the granted subsidies. Any financial
damage to SOLIDpower resulting from this, will be
claimed from Customer.

III. Vergoeding

III. Remuneration

1. De vergoeding voor de garantie, onderhouds- en
monitorings-diensten in par I.1 bedraagt:

1.

600,- € per jaar excl. BTW
Wanneer deze overeenkomst aanvangt in het
midden van een jaar, zal de vergoeding pro rata
worden berekend voor de resterende maanden in
dat jaar.
2. SOLIDpower houdt zich het recht voor, om
bovengenoemde jaarlijkse vergoeding schriftelijk
te indexeren. Deze aanpassing zal de klant in de
desbetreffende
jaarafrekening
worden
aangekondigd en zal vanaf dan gelden, ook
wanneer de klant de vergoeding reeds voor de
vervaldag betaald zou hebben.
3. Iedere indexering van de onder 1. genoemde
vergoeding zal door toepassing van de jaarlijks
door het Nederlandse CBS berekende en
gepubliceerde inflatiecorrectiecijfer (CPI-index;
Groep 12000: ‘goederen en diensten‘) geschieden.
4. Diensten en werkzaamheden, die SOLIDpower
buiten
haar
onder
I.1
genoemde
onderhoudsverplichtingen voor de klant en op
verzoek van de klant vervult, zal SOLIDpower
tegen de gangbare tarieven factureren, tenzij
SOLIDpower en de klant een andere vergoeding
schriftelijk zijn overeengekomen.
IV. Betalingsvoorwaarden

The initial remuneration for the maintenance
services as per I.1 above is :
600,- € per year ex. VAT
Where this Agreement begins in the middle of a
year, the remuneration will be calculated pro rata
based on the months remaining in the respective
year.

2. On a yearly basis, SOLIDpower is entitled to adjust
or increase the price. This price increase will be
valid as of the first of January of the New Year. Any
adjustment or increase in the remuneration will
be notified to the Customer in the respective
yearly invoice and will apply even if the Customer
has already paid the remuneration for the
respective year prior to it becoming due.
3. The prices are connected to the Dutch CBS Index
and can be adjusted on a yearly basis. Every
indexation will be based upon the CPI-index
[group 12000: ‘Several goods and services’].
4. For services and work which SOLIDpower
performs that are not part of its obligations under
I.1 of this Agreement, SOLIDpower is entitled to
charge the customary remuneration, unless
SOLIDpower and the Customer have agreed to a
different remuneration in writing.

IV. Payment Conditions

De vergoeding voor de onderhoudsdiensten (III.1)
dient per kalenderjaar vooraf betaald te worden.
Na ontvangst van de factuur dient deze binnen 14
dagen betaald te worden.
Tenzij anders
overeengekomen dient de betaling zonder enige
inhouding op de rekening van SOLIDpower
overgemaakt te worden.

The remuneration for the maintenance work set out
under III.1 is to be paid yearly in advance. The invoice
will be sent directly after the System has been
commissioned/started operation.
Payment is due 14 days after receipt of invoice. Unless
agreed otherwise, payment is to be made to the
account of SOLIDpower without discounts.

Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de
uiterste betaaldatum is voldaan, zal de klant zonder

Any amount which is not paid in due time to
SOLIDpower will lawfully and without prior
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dat daartoe ingebrekestelling is vereist, van
rechtswege in verzuim zijn en met ingang van de dag
na genoemde betaaldatum een vaste compensatievergoeding van 10% over het verschuldigde bedrag,
plus de wettelijke rente van 1% per maand zijn
verschuldigd. In geval van wanbetaling behoudt
SOLIDpower zich het recht voor om haar services op te
schorten, uiteindelijk de overeenkomst te verbreken
en schadeloosstelling te eisen.
V. Looptijd en beëindiging
1. De looptijd van de onderhoudsverplichtingen
onder III.1 in deze overeenkomst vangt aan op het
moment
dat
de
inbedrijfsname
heeft
plaatgevonden / De BlueGEN functioneert. Tijdens
de looptijd is een reguliere ontbinding van deze
overeenkomst niet mogelijk.

notification be increased by an irreducible fixed
compensation equal to 10 % of the outstanding
amount, as well as with conventional interest on
arrears of 1 % per month on the amount due. In case
of non-payment on the agreed date, SOLIDpower
reserves the right to suspend all is further services,
notwithstanding the right on behalf of SOLIDpower to
terminate the agreement and to claim indemnity.

V.

Term of the Agreement / Termination

1.

The term of this Maintenance Agreement as per I
of the Agreement begins upon receipt of the
notification that commissioning is complete.
During the term of this Agreement it may not be
terminated other than for good cause.

2.

The term of this Agreement will be 10 years, and
will extend automatically for a further year unless
terminated by either party. The notice period for
termination is three months prior to the expiry of
the current period.

3.

Both parties have the right set out by law to
terminate for good cause. SOLIDpower shall have
the right to such extraordinary termination in
(but not limited to) the following cases:

2. De looptijd van deze overeenkomst is 10 jaar en
wordt telkens automatisch met een jaar verlengd
indien geen van beide partijen de overeenkomst
opzegt. De opzegtermijn bedraagt drie maanden
voor het einde van de looptijd.
3. Het wettelijk recht van beide partijen op
buitengewone ontbinding van deze overeenkomst
blijft gehandhaafd. SOLIDpower is gerechtigd om
tot buitengewone ontbinding over te gaan in het
bijzonder wanneer:
- de klant met haar betalingsverplichting, in
omvang van naar rato meer dan een maand
onderhoudsvergoeding, met meer dan een
maand in verzuim is gebleven,
- de klant wijzigingen aan de BlueGEN, haar
aansluitingen of de toevoer van gas, water en
stroom aanbrengt of laat aanbrengen, die de
werking, bedrijfszekerheid of het rendement in
gevaar brengen.
4. Opzegging danwel verzoek tot ontbinding dient
schriftelijk te worden ingediend .
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- the Customer, for a period exceeding one
month, is in arrears with payment to an extent
that exceeds the remuneration for one month
calculated pro rata,
- the Customer has made or allowed to be made
changes to the BlueGEN, its connections or its
supply with gas, water and electricity which
puts its proper operation, safety or
performance at risk,

4.

Any termination or request for termination must
be in writing to be valid.

VI. Aansprakelijkheid en verjaring

VI. Liability / Limitation of Claims

1. In gevallen van lichte nalatigheid door een van
haar afdelingen, vertegenwoordigers, agenten of
ditributeurs, is de aansprakelijkheid van
SOLIDpower beperkt tot de hoofdverplichtingen
onder deze overeenkomst. Hoofdverplichtingen
zijn die, die het goed uitvoeren van deze
overeenkomst mogelijk maken en die een klant
redelijkerwijs mag verwachten te worden
nagekomen.

1.

For cases of simple negligence by its managing
bodies, representatives/agents, employees or
vicarious agents, SOLIDpower will only be liable if
it was in breach of a cardinal obligation under this
Agreement. Cardinal obligations are those which
are deemed to make proper fulfilment of this
Agreement possible in the first place and which a
customer may and does generally trust to be
fulfilled.

2. In gevallen van grove nalatigheid of schending van
de hoofd verplichtingen zal SOLIDpower
aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid in deze
gevallen is beperkt tot de verwachtbare schade
ontstaan als direct gevolg van schending van de
bepalingen in deze overeenkomst op het moment
dat de overeenkomst werd aangegaan en die
logisherwijze verwacht kan worden bij dit soort
overeenkomsten.
3. SOLIDpower zal bij wet aansprakelijk zijn in
gevallen van opzet, ongevallen met blijvend letsel,
gevallen onder de Wet productaansprakelijkheid,
of in gevallen van verzwijging van gebreken onder
garantie, voor zover de Klant haar verplichtingen
onder deze overeenkomst is nagekomen.

2.

In cases of gross negligent or breach of any
cardinal obligation, SOLIDpower will be liable.
The liability in such cases is limited to damages
which could have been foreseeable as a possible
and direct consequence of a breach of this
Agreement at the time the Agreement was
entered into and which may typically be expected
for contracts of this type.

3.

SOLIDpower will be liable as set out by law in
cases of intention or in cases of injury to life, limb
and health or under the Product Liability Law, or
in cases of fraudulent concealment of a defect as
well as under its warranties, in as far as the
Customer has fulfilled its obligations.

4. Alle andere aansprakelijkheid van SOLIDpower is
uitgesloten. In het bijzonder zal SOLIDpower niet
aansprakelijk zijn in gevallen van schade
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, foutieve
bediening of behandeling, het geven van
incorrecte informatie door de Klant, het niet
geheim- of onvoldoende geheim houden van
gegevens, niet in acht nemen van
installatievoorschriften, gebruik van verkeerde
materialen, chemische, elektro-chemische of
elektrische invloeden etc., voor zover SOLIDpower
hier geen schuld aan heeft.

4.

All other liability of SOLIDpower is excluded. In
particular SOLIDpower will be not liable in cases
of damages caused by Customer's improper use,
error in handling or operating, incorrect
information supplied by Customer, failure to
secure data or insufficient securing of data,
failure to observe proper mounting or installation
conditions, use of unsuitable operating material,
chemical,
electro-chemical
or
electrical
influences etc., in as far as SOLIDpower is not at
fault for these.

5.

Where SOLIDpower's liability is excluded or
limited, this also applies to personal liability of its
employees,
workers,
colleagues,
representatives/agents or vicarious agents.

5. Indien de aansprakelijkheid van SOLIDpower is
uitgesloten of beperkt werd, geldt dit ook voor de
persoonlijke aansprakelijkheid van haar
werknemers, inhuurkrachten, collega’s, agenten
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en vertegenwoordigingen en plaatsvervangende
agenten.

6.

6. De verjaringstermijn voor garantie- en
schadevergoedings- aanspraken bedraagt 24
maanden, startende vanaf het ontstaan van het
recht op aanspraak (bijv. Inbedrijfsname). In
geval van aanspraken ten gevolge van
onrechtmatig handelen gelden de wettelijke
voorschriften betreffende verjaring en
verjaringstermijn.
VII. Slotbepalingen
1. Indien een of meerdere bepalingen van deze
overeenkomst
nietig,
onwerkbaar
of
onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijven alle
andere bepalingen uit deze overeenkomst
onverminderd van kracht. In plaats van deze
nietige, onwerkbare of onuitvoerbare bepaling of
ter vervanging van een hiaat, zal een passende
regeling getroffen worden, die – voorzover
wettelijk mogelijk – het beste benaderd wat beide
partners oorspronkelijk met de betreffende
bepaling voor ogen hadden.

VII. Final Provisions
1.

Should one or more provisions of this Agreement
be or become void, ineffective or infeasible, the
validity of the remaining provisions will not be
affected. In lieu of the void, ineffective or
infeasible provision or to remedy an omission in
this Agreement, there will be deemed to apply a
provision, to the extent allowed by law, which
comes as close as possible to the intent of the
parties if they had been aware of the matter at
the time of concluding this Agreement.

2.

There are no oral side agreements. Side
agreements, amendments or supplements to this
Agreement (including the provisions regarding
orders and order confirmation) must be in writing
to be valid. The same applies to this written-form
requirement. Fax notifications are deemed
sufficient to fulfil this written-form requirement;
e-mail notifications are not.

3.

The sole place of jurisdiction for all disputes
arising from or in connection with this Agreement
will be Maastricht (NL). Dutch law will be
applicable.

4.

SOLIDpower does not acknowledge any terms
and conditions of Customer which may be
contrary to or deviate from this Agreement. No
such terms and conditions are deemed to
become a part of this Agreement, unless

2. Mondelinge aanvullende afspraken zijn niet
geldig. Aanvullende afspraken, wijzigingen en
toevoegingen aan deze overeenkomst (inclusief
afspraken
omtrent
bestelling
of
opdrachtbevestiging) dienen schriftelijk te
worden vastgelegd. Van deze eis kan slechts
schriftelijk worden afgeweken. Onder geldige
schriftelijke verklaringen worden ook die via
telefax verstaan, die via e-mail echter niet.
3. Alle geschillen welke tussen partijen mochten
ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van
deze Overeenkomst dan wel van andere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Maastricht. Op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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The limitation period for warranty and damagecompensation claims is 24 months, beginning at
the time the claim arises (for instance upon final
approval). In cases of tort liability and the claims
set out under 1 (5) above, the statutory limitation
periods and rules on start of limitation period
shall apply.

4. Op deze overeenkomst zijn enkel de voorwaarden
van deze overeenkomst van toepassing.
Afwijkende voorwaarden van de klant worden
door SOLIDpower niet erkend tenzij daar expliciet
en schriftelijk mee is ingestemd.
5. SOLIDpower houdt zich het recht voor om
gebruik te maken van gekwalifceerde partners
om de onderhoudsverplichtingen uit deze
overeenkomst na te komen. Hiertoe is geen
additionele toestemming van de klant vereist.

Plaats, Datum (Place, date) _____________

__________________________________

Handtekening Klant (customer signature)

--------------------------------------------------------

Plaats, Datum (Place, date) ____________

--------------------------------------------------------

Handtekening (signature) SOLIDpower GmbH

---------------------------------------------------------
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SOLIDpower has expressly consented to their
applicability in writing.
5.

SOLIDpower may use third parties as vicarious
agents in the fulfilment of its obligations under
this Agreement. No consent by the Customer will
be required for this.

