
Traaise Energie Maatschappij
Leverings- en aansluitcontract

Inhoud
1. Contractantgevevens
2. Warmtecontract t.b.v. aansluiting en levering van warmte  (powered by Eerste Traaise Warmtebedrijf BV en Kelvin BV)
3. VolFlex-contract t.b.v. levering van elektriciteit  (powered by Hezelaer Energy BV)

Alle bedragen in dit contract zijn inclusief btw

Warmte en elektriciteit voor consumenten
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Ondertekening
Plaats
Datum
Naam
Handtekening afnemer

Door ondertekening ga je akkoord met aangehechte contracten en daarbij behorende voorwaarden, welke je tevens kunt
downloaden op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.

Afnemer
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
E-mailadres (algemeen)

Contactgegevens
Aanhef      Dhr.  Mevr.
Voornaam
Achternaam 
E-mailadres
Telefoonnummer

Leveringsadres (aansluitadres)
Straatnaam 
Huisnummer + toev.
Postcode
Woonplaats
Verblijfsfunctie  Ja Nee              Kies ‘Ja’ indien dit adres een woon- of werkfunctie heeft

Factuuradres (indien afwijkend)
Straatnaam 
Huisnummer + toev.
Postcode
Woonplaats
Factuur per post?  Ja Nee              Let op! Hiervoor wordt €4,84 extra per factuur in rekening gebracht

Overdrachtsdatum (ingangsdatum)
Overdrachtsdatum 
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Incassant gegevens
Naam incassant  Traaise Energie Maatschappij BV
Adres incassant  Schansstraat 17
Postcode incassant  4844AR  
Woonplaats incassant Terheijden
Incassant ID  NLxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kenmerk machtiging  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Traaise Energie Maatschappij BV om een eenmalige incasso-opdracht 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de levering van warmte en elektriciteit en uw bank 
om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Traaise Energie Maatschappij BV.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank en vraag uw bank naar de voorwaarden.

Contractant gegevens
Naam 
Adres
Postcode 
Woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)

Plaats
Datum
Handtekening



Traaise Energie Maatschappij BV
Schansstraat 17
4844 AR Terheijden

E  info@traaiseenergiemaatschappij.nl
W www.traaiseenergiemaatschappij.nl

Handelsregister 71736972
BTW nr NL 8588.292.77.B01

Warmtecontract Traaise Energie Maatschappij
Levering warmte
Powered by Eerste Traaise Warmtebedrijf BV en Kelvin BV

 

Aansluitovereenkomst Warmte Traaise Energie Maatschappij
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Leveringsovereenkomst Warmte Traaise Energie Maatschappij

Eerste Traaijse warmtebedrijf 

Graag je keuze voor warmte, elektriciteit en/of transitiegas aanvinken.

Het Eerste Traais Warmtebedrijf gevestigd en kantoorhoudend te Terheijden aan de Schansstraat 17, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer P. de Ridder, Bestuurder, hierna te noemen “ETW”.

Warmteleverancier

Kelvin BV gevestigd en kantoorhoudend te ‘s-Hertogenbosch aan de Koningsweg 72, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Schalkx,
Bestuurder, hierna te noemen “Kelvin”.

Artikel 1 levering
1.1 Deze leveringsovereenkomst wordt van kracht op de dag dat de afnemer en Kelvin de leveringsovereenkomst hebben ondertekend of, indien
dat eerder is, de datum waarop de woning of voorziening feitelijk is geleverd. De leveringsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan met
inachtneming van de algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruikers (AV) door zowel de afnemer als Kelvin worden opgezegd.
1.2 Op de levering van warmte is de Warmtewet van toepassing. Deze wet heeft tot doel om afnemers van een lokaal warmtenet te beschermen, omdat zij
geen vrije keuze hebben in een warmteleverancier.
1.3 Kelvin heeft ten aanzien van storingen en onderbrekingen in de levering warmte, in overeenstemming met de Warmtewet en mogelijk toepasselijke
beleidsregels, een beleid ontwikkeld en een passend vergoedingsreglement. Het beleid en het vergoedingsreglement is beschikbaar en verkrijgbaar
op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
1.4 Verbruiker verplicht zich voor de ruimteverwarming uitsluitend gebruik te maken van de door Kelvin of ETW ter beschikking gestelde warmteaansluiting.
1.5 De aanvoertemperatuur van het water voor ruimteverwarming is minimaal 60 ºC en maximaal 80 ºC.

Artikel 2 Tarieven en betaling
2.1 De leveringstarieven worden jaarlijks door de ACM bepaald en gelden van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar. In de volgende tabel zijn de
tarieven weergegeven die gelden tot en met 31 december 2022.

Met het aanvinken van “aansluitovereenkomst warmte” geeft afnemer/aanvrager opdracht een warmteaansluiting, inclusief aansluitleidingen en
afleverset te realiseren op het leveringsadres zoals benoemd in deze overeenkomst. Er wordt door ETW een eenmalige aansluitvergoeding in rekening
gebracht na oplevering van de warmteaansluiting.

 Groen: €0,- aansluitvergoeding

 Geel: €1.000,- aansluitvergoeding

 Paars/Rood: Maatwerk minus €3.000,- aansluitvergoeding TREM bijdrage

Conform bewonersinventarisatierapport

Afnemer is verplicht om bij de aanvraag van de warmte aansluiting direct de leveringsovereenkomst aan te gaan voor de levering van warmte. Op de
aansluitovereenkomst warmte zijn de algemene aansluitvoorwaarden kleinverbruik Terheijden v012019 van toepassing.

Powered by Eerste Traais Warmtebedrijf BV

Powered by Kelvin BV
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Verbruikskosten warmte 25,50 euro / GJ

Vaste bijdage ruimteverwarming & warm tapwater 318,69 euro / jaar 

2.2 Verbruiker betaald een maandelijks voorschot voor de levering. Eens per jaar zal er een afrekening plaatsvinden op basis van werkelijk verbruik. 
Betaling vindt plaats middels automatische incasso, met ondertekening van deze overeenkomst geef je toestemming doorlopende incasso opdrachten
te sturen naar jouw bank om doorlopend bedragen van je rekening af te schrijven.

Artikel 3 Algemene voorwaarden
3.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden v0122019 van toepassing, zoals te downloaden op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
3.2 Op deze overeenkomst inclusief algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.3 Jaarlijkse tarieven en de storings en compensatieregeling maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst en zijn tevens te
downloaden op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.

De incasso voor betaling van levering van warmte wordt uitgevoerd door de Traaise Energie Maatschappij BV. Middels deze incasso 
is de betalingsverplichting richting Kelvin BV voldaan.

Looptijd: prijsvast tot en met 31 december 2022
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VolFlexcontract Traaise Energie Maatschappij
Levering elektriciteit
Powered by Hezelaer Energy BV

 Leverancier

Hezelaer Energy B.V., KvK 17168095 (hierna: "Leverancier"), onderdeel van de Holding Hezelaer. Hezelaer Energy B.V.,
Ulvenhoutselaan 12, 4835 MC te Breda, en afnemer, zoals gespecificeerd onder contractantgegevens, verklaren ter zake Levering van elektriciteit 
kleinverbruiksaansluitingen het volgende te zijn overeengekomen. 
 

Levering Elektriciteit
Looptijd leveringsperiode: tot en met 31 december 2022

1) Het leveringstarief is inclusief btw en exclusief groene energietoeslag en overheidsheffingen.
2) Er wordt een kostenopslag gerekend op de EPEX SPOT POWER NL Day Ahead Marktprijs.
3) Er wordt een groene energietoeslag gerekend voor de levering van elektriciteit uit Nederlandse Wind uit Hazeldonk tot aan oplevering windpark de Noord. 
4) De genoemde leveringstarieven gelden voor een verbruik van 0 - 10.000 kWh en zijn o.b.v. de belastingtarieven van 2020. Voor hogere verbruiken gelden belastingtoeslagen 
zoals vermeld op www.hezelaer.nl/tarieven.
5) ODE is de afkorting van Opslag Duurzame Energie en is een overheidstoeslag die wordt berekend per verbruikte kWh. De genoemde tarieven zijn o.b.v. de belastingtarieven 
van 2020.
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De vaste leveringskosten voor de elektriciteitsaansluiting bedragen 0,19693 euro per dag exclusief btw (5,99 euro per maand).

per kWh Leveringstarief 1 Energiebelasting 4 ODE 5

normaaltarief

daltarief

enkeltarief

EPEX SPOT POWER  NL

EPEX SPOT POWER  NL

EPEX SPOT POWER  NL

VolFlex kostenopslag 2

0,007260 €/kWh 

0,007260 €/kWh

0,007260 €/kWh

0,118217 €/kWh

0,118217 €/kWh

0,118217 €/kWh

Groentoeslag 3

0,006050 €/kWh

0,006050 €/kWh

0,006050 €/kWh

0,033033 €/kWh

0,033033 €/kWh

0,033033 €/kWh
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 Uitlezen slimme meter(s)

Met ondertekening van dit contract verleen je toestemming voor het uitlezen van uw (toekomstige) slimme meter op het opgegeven leveringsadres. 

 Extra kosten bij factuur per post

Indien je hebt gekozen om de factuur per post te ontvangen, zal €4,84 extra per factuur per maand in rekening worden gebracht.

Voorwaarden

Met ondertekening van dit contract gaat u akkoord met de Model aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen jou en je netbeheerder. 
Ook gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden;
 # Algemene voorwaarden elektriciteit en/of gas kleinverbruikaansluitingen versie 1.0;
 # Toelichting op de algemene voorwaarden Hezelaer kleinverbruikaansluitingen versie 1.0;
 # Contractvoorwaarden VolFlex versie 3.0;
 # Modelformulier voor ontbinding leveringsovereenkomst consumenten versie 2.0;
 # Algemeen tarievenblad Hezelaer kleinverbruikaansluiting versie 1.0;

Alle voorwaarden zijn te downloaden op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
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De incasso voor betaling van levering van elektriciteit en/of transitiegas wordt uitgevoerd door de Traaise Energie Maatschappij BV. Middels deze incasso 
is de betalingsverplichting richting Hezelaer Energy BV voldaan.


