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Innovation & Sales Marketing, biedt ondernemers informatie en advies op aspecten als prijzen, 
contractduur en/of andere diensten van energieleveranciers.  
 
Innovation & Sales Marketing fungeert uitsluitend als tussenpersoon tussen afnemer en 
energieleverancier.  
 
Definities 
 
Artikel 1: Begripsbepaling   
1.1. Onder tussenpersoon wordt verstaan: Innovation & Sales Marketing  
 
1.2. Onder afnemer wordt verstaan: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft 
aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. 
 
1.3. Energieleverancier: Leverancier van energie waarmee de afnemer na tussenkomst van 
Innovation & Sales Marketing een overeenkomst kan aangaan, waarop de algemene voorwaarden 
van de energieleverancier van toepassing zijn.  
 
1.4. Onder overeenkomst wordt verstaan: Iedere overeenkomst die tot stand komt tussen afnemer 
en de energieleverancier met betrekking tot de verkoop van producten en/of diensten via Innovation 
& Sales Marketing.  
 
Artikel 2: Toepasselijkheid  
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van diensten van Innovation & 
Sales Marketing. 
 
2.2. Innovation & Sales Marketing kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of 
gedeeltelijk wijzigen. Afnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat 
Innovation & Sales Marketing dit op haar website zal melden. Als de afnemer Innovation & Sales 
Marketing niet binnen tien werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en 
billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn met de 
wijzigingen. 
 
Artikel 3: Dienstverlening  
3.1. Innovation & Sales Marketing zal de afnemer persoonlijk informeren op basis van 
energietarieven op dat moment en een aanbod doen van de energieleverancier die op dat moment 
het meest passend is en het meest aansluit op de behoefte van de afnemer.  
 
3.2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijzen die op dat moment worden vergeleken 
met de energieleverancier.  
 
 
 



3.3. Innovation & Sales Marketing heeft een faciliterende rol en is geen partij in het contract dat 
afnemer en energieleverancier samen aangaan. Bij het aangaan van een contract tussen afnemer en 
energieleverancier zijn de Algemene Voorwaarden van de energieleverancier van toepassing.  
 
Artikel 4: De overeenkomst  
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het 
aanbod. De overeenkomst wordt persoonlijk bij de afnemer getekend of wordt digitaal verstuurd 
naar de afnemer en bevestigd door de afnemer middels een digitale handtekening.  
 
4.2. De afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste 
gegevens aan Innovation & Sales Marketing om in de overeenkomst te sluiten. 
 
4.3. Het opzeggen van de Energieovereenkomst komt voor rekening en risico van de afnemer, tenzij 
de afnemer Innovation & Sales Marketing de opdracht heeft gegeven om de energiecontracten op te 
zeggen doormiddel van een machtiging. 
 
Artikel 5: Privacy: Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting. 
5.1. Innovation & Sales Marketing is gemachtigd om uit naam van de afnemer diens 
(persoons)gegevens te verwerken. 
 
5.2. De (persoons)gegevens en informatie die de opdrachtevers, leverancier, regionale netbeheerder 
en/of meetbedrijf verstrekken, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden bewaard conform de 
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
 
5.3. De afnemer is te allen tijde gerechtigd om zijn persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen uit 
het bestand van Innovation & Sales Marketing. Een verzoek om deze informatie te verwijderen moet 
schriftelijk worden ingediend door te mailen naar: info@innovationsalesmarketing.nl 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid  
6.1. Innovation & Sales Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of 
nalatigheid van de energieleverancier, waar de afnemer diensten/producten afneemt en/of naar 
heeft doorverwezen dat betrekking heeft op de afnemer. 
 
6.2. Innovation & Sales Marketing is nimmer aansprakelijk voor schade die de afnemer of 
energieleverancier, meetbedrijf of netwerkbedrijf ten gevolge van de opdracht/en of overeenkomst 
heeft geleden.    
 
6.3. Innovation & Sales Marketing is in geen geval aansprakelijk voor schade wegens verlies van 
gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en 
schade wegens door Innovation & Sales Marketing gegeven inlichtingen of adviezen van derden die 
uit naam van Innovation & Sales Marketing handelen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel 
van de overeenkomst vormt. 
 
Artikel 7: Algemene bepalingen 
7.1. Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.  
 
7.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden worden voorgelegd 
aan de Rechtbank waar Innovation & Sales Marketing gevestigd is. Dat is in deze de Rechtbank 
Almelo. 
 
 


