Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit
en/of gas

de kleinverbruiker1 en de regionale netbeheerder op wiens net de kleinverbruiker is aangesloten
Uitgangspunten voor deze overeenkomst:
• in iedere regio in Nederland is een netbeheerder voor het elektriciteitsnet en een netbeheerder voor het gastransportnet aangewezen. Welke netbeheerder dat is volgt uit de zogenaamde gebiedsindeling op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Deze gebiedsindeling is door de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) vastgesteld;
• de Minister van Economische Zaken heeft ingestemd met de aangewezen netbeheerders;
• om elektriciteit en/of gas geleverd te kunnen krijgen, heeft de kleinverbruiker een aansluiting
nodig op het elektriciteitsnet en/of het gastransportnet van de netbeheerder;
• de kleinverbruiker sluit daarvoor een aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/
of gas met de netbeheerder;
• deze overeenkomst regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande
aansluiting(en) en het transporteren van elektriciteit en/of gas;
• de ACM stelt jaarlijks maximum-tarieven voor de belangrijkste diensten van de netbeheerders
vast;
• de kleinverbruiker brengt voor een reeds bestaande aansluiting een overeenkomst tot stand
door zich via zijn leverancier als afnemer te melden bij de netbeheerder.
De inhoud van de afspraken tussen kleinverbruiker en netbeheerder:
1. De netbeheerder houdt de aansluiting(en) in stand, waar de kleinverbruiker gebruik van
maakt.
2. De netbeheerder zorgt voor het transport van elektriciteit en/of gas naar en van de installatie
van de kleinverbruiker. De kleinverbruiker zorgt ervoor dat hij steeds recht heeft op levering
door een leverancier.
3. De netbeheerder zorgt voor de aanwezigheid van een meetinrichting. De kleinverbruiker stelt
de netbeheerder daartoe in staat.
4. Voor de dienstverlening door de netbeheerder is de kleinverbruiker de tarieven verschuldigd
zoals opgenomen in het Tarievenblad van de netbeheerder (zie website van de netbeheerder). De periodiek aan de netbeheerder verschuldigde bedragen voor aansluiting, transport
en meetinrichting worden door de leverancier gefactureerd.
5. Op de aansluit- en transportovereenkomst zijn van toepassing de actuele “Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers” (zie bijlage).
Deze zijn ook te downloaden vanaf de website van de netbeheerder. Alle netbeheerders in
Nederland passen dezelfde Algemene Voorwaarden toe.
6. De verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst gaan in op de datum waarop de
kleinverbruiker als afnemer in het aansluitingenregister van de netbeheerder is opgenomen.
De kleinverbruiker kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen en beëindigen. In de
Algemene Voorwaarden staat hoe kan worden opgezegd.
7. Heeft de kleinverbruiker een klacht over de uitvoering van deze overeenkomst, dan kan hij
zich wenden tot de Geschillencommissie Energie (www.degeschillencommissie.nl) of tot de
bevoegde rechter in Nederland. Deze klacht moet wel eerst aan de netbeheerder zijn voorgelegd in een poging de klacht onderling op te lossen.
8. Dit document geldt als bevestiging van een aansluit- en transportovereenkomst die tot stand
is gekomen door middel van de aanmelding via een leverancier. Indien de kleinverbruiker het
niet eens is met deze afspraken, dan dient hij dit binnen 14 dagen nadat hij hiervan kennis
heeft kunnen nemen, schriftelijk aan de netbeheerder te laten weten. In het laatste geval mag
de netbeheerder de dienstverlening onmiddellijk opschorten en/of staken. Dat betekent dat
er geen elektriciteit en/of gas kan worden verbruikt uit of ingevoed op het net.
1
Ingeval van elektriciteit wordt onder een kleinverbruiker verstaan “een afnemer met een aansluiting met een doorlaatwaarde van niet meer dan 3x80 Ampère” en ingeval van gas wordt onder een kleinverbruiker verstaan “een afnemer met
een aansluiting met een totale maximale capaciteit van niet meer dan 40 m3(n) per uur”.
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Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt?
Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de
vereniging van energieleveranciers in Nederland. In de Commissie
Zelfregulering van de Sociaal Economische Raad (SER) zijn de
voorwaarden met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis
besproken. Energie-Nederland, de Consumentenbond en de
Vereniging Eigen Huis zijn het met elkaar eens over alle voorwaarden,
maar er zijn twee uitzonderingen en dat zijn het artikel over schade
(artikel 17.4) en het artikel over de redenen waarom wij de
leveringstarieven mogen veranderen (artikel 19.3).
Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons
U heeft een contract voor elektriciteit en/of gas afgesloten met uw
energieleverancier. Deze voorwaarden horen bij die overeenkomst. In
deze voorwaarden staan de regels waaraan u en uw
energieleverancier zich moeten houden. Om u aan deze voorwaarden
te houden, is het nodig dat u ze kent en begrijpt. Samen met deze
voorwaarden gelden ook de voorwaarden voor het product waarvoor
u een leveringsovereenkomst heeft afgesloten.
Artikel 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden?
1.1 Dit zijn de voorwaarden van Hezelaer Energy B.V. In deze
voorwaarden staan de afspraken die wij hebben gemaakt en waar u
en wij ons aan moeten houden als u van ons elektriciteit en/of gas
geleverd krijgt. De voorwaarden gelden als:
- wij u een aanbieding doen voor de levering van elektriciteit en/of
gas,
- u ons vraagt elektriciteit en/of gas te leveren,
- u en wij een overeenkomst met elkaar hebben.
1.2 In aanvulling op deze voorwaarden gelden ook onze
kwaliteitscriteria.
1.3 Voordat wij een overeenkomst met elkaar hebben informeren wij u
over de voorwaarden die gelden en hoe u hiervan kennis kan nemen.
Wij verstrekken u deze voorwaarden en onze kwaliteitscriteria uiterlijk
wanneer wij de overeenkomst aan u bevestigen. Deze voorwaarden
en de kwaliteitscriteria zijn ook te vinden op onze website.
1.4 Ook zijn wij gehouden aan wat in de Informatiecode Elektriciteit
en Gas staat. Deze is te vinden op de website van de Autoriteit
Consument en Markt.
1.5 Wij mogen ook andere afspraken met u maken. Die afspraken
gelden als:
- we die afspraken volgens de wet of regelgeving mogen maken,
- we die afspraken volgens deze voorwaarden mogen maken, en
- we deze afspraken schriftelijk of digitaal vastleggen, en u
aangeeft dat u het daar mee eens bent.
Zijn er situaties waarover niets staat in deze voorwaarden? Dan maken
we daarover afspraken die voor u en ons redelijk zijn.
Artikel 2. Ons contract/ onze overeenkomst
2.1 Wij hebben met elkaar een contract/overeenkomst:
- u ons vraagt elektriciteit en/of gas te leveren en wij uw aanvraag
accepteren, of
- wij u een aanbieding doen voor elektriciteit en/of gas en u onze
aanbieding accepteert.
Wij leggen deze overeenkomst schriftelijk of digitaal vast en
bevestigen u deze schriftelijk of digitaal.
2.2 Nadat wij het contract (overeenkomst) aan u hebben bevestigd,
mag u de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen ongedaan
maken. U hoeft ons niet uit te leggen waarom.
2.3 In deze periode van veertien kalenderdagen zullen wij uw oude
energieleverancier nog niet vragen de overeenkomst met u te
beëindigen. Ook zullen wij de netbeheerder nog niet doorgeven dat u
overstapt naar ons. Wilt u tijdens deze periode wel al geleverd krijgen,

dan moet u dat schriftelijk of digitaal bij ons aanvragen. Wij zullen dan
direct de overeenkomst met uw oude energieleverancier opzeggen en
aan de netbeheerder doorgeven dat u naar ons overstapt.
2.4 Maakt u de overeenkomst ongedaan binnen veertien
kalenderdagen en hebben wij u op uw verzoek in deze periode al wel
elektriciteit en/of gas geleverd? Dan moet u ons de afgesproken
kosten betalen voor de levering voor de periode totdat u – op eigen
initiatief – weer van leverancier wisselt.
2.5 In de overeenkomst melden we de datum waarop de levering
begint. Mocht deze datum niet gehaald worden dan informeren wij u
hier tijdig over.
2.6 Vraagt u ons elektriciteit en/of gas te leveren? Wij mogen u
normaal gesproken een overeenkomst niet weigeren. Wel mogen wij
uw betalingsgedrag onderzoeken. Ook mogen wij u zekerheden
vragen, lees hiervoor artikel 15 van deze voorwaarden. Beiden mogen
wij doen tot het moment dat wij elektriciteit en/of gas gaan leveren.
Wij mogen in deze periode besluiten dat wij u geen andere
overeenkomst aanbieden.
2.7 Ook bieden wij u geen overeenkomst aan of mogen wij de
overeenkomst in deze periode beëindigen in de volgende situaties:
- u geeft ons niet de informatie waar wij om vragen;
- u moet ons nog een rekening betalen en u doet dat niet;
- wij hebben u om zekerheden gevraagd, maar die geeft u ons niet;
- u houdt zich niet aan de regels van onze overeenkomst, deze
voorwaarden, de wet of andere regels van de overheid, waardoor
het niet redelijk is dat wij u elektriciteit en/of gas gaan leveren.
2.8 Bieden wij u geen overeenkomst aan? Of beëindigen wij de
overeenkomst? Dan informeren we u schriftelijk of digitaal zo snel
mogelijk daarover. Daarin melden wij u waarom wij u geen
overeenkomst aanbieden of waarom we de overeenkomst
beëindigen.
2.9 Gaat u de overeenkomst samen met iemand anders aan? Dan
moet u zich allebei aan de overeenkomst houden. Als één van u niet
meer kan betalen, of volgens de wet niet meer hoeft te betalen, dan
moet de ander de rekening toch helemaal betalen.
2.10 U mag de rechten en plichten van de overeenkomst die u met
ons heeft niet aan een ander overdragen. Dat mag alleen als u
daarvoor van ons schriftelijk toestemming krijgt. Wij bevestigen dit
dan schriftelijk of digitaal aan u. Wij kunnen op dat moment nieuwe
afspraken maken.
2.11 Wij mogen de rechten en plichten van de overeenkomst die
wij met u hebben in twee situaties wel aan een andere
energieleverancier overdragen. U geeft ons hiervoor nu al
toestemming en onze afspraken blijven gelden. Als wij dit doen,
melden wij u dit schriftelijk of digitaal. Wij mogen dat in deze twee
situaties:
- ons bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf;
- wij geven de rechten en plichten van de overeenkomst die wij
met u hebben aan een ander bedrijf, maar wij blijven ervoor
verantwoordelijk dat het andere bedrijf deze rechten en plichten
nakomt.
Net zoals hierboven blijven onze afspraken ook gelden bij een fusie of
een splitsing van ons bedrijf. In andere situaties kunt u binnen dertig
kalenderdagen nadat u van ons hierover bericht heeft gekregen de
overeenkomst zonder bijkomende kosten beëindigen volgens de
afspraken die wij hebben gemaakt.
2.12 Onze overeenkomst eindigt als de overheid onze
leveringsvergunning(en) intrekt. De overheid heeft geregeld dat
andere partijen de levering overnemen.
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2.13 Onze overeenkomst wordt in het Nederlands geschreven, tenzij
we daarover andere afspraken maken. Het Nederlands recht geldt
voor deze overeenkomst.
Artikel 3. U heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en/of het
gasnet
3.1 U kunt alleen elektriciteit en/of gas van ons geleverd krijgen als u
in uw huis, of ander gebouw of object zoals een kantoor of
garagebox, gebruik kunt maken van een aansluiting op het
elektriciteitsnet en/of het gasnet.
3.2 Voor die aansluiting moet een overeenkomst zijn gesloten met de
netbeheerder. Dit is de aansluit- en transportovereenkomst. Indien
nodig melden wij u hiervoor aan bij de netbeheerder. U hoeft niets te
doen. In de aansluit- en transportovereenkomst staat dat u
netbeheerkosten moet betalen. U betaalt deze kosten aan ons en niet
aan de netbeheerder. Wij betalen deze netbeheerkosten aan de
netbeheerder.
3.3 Beëindigt de netbeheerder de aansluit- en
transportovereenkomst? Dan mogen we het leveren van elektriciteit
en/of gas beëindigen. We mogen dan onze overeenkomst beëindigen
of opschorten.
Artikel 4. Wekt u ook zelf elektriciteit op?
4.1 Wekt u op uw adres zelf (duurzame) elektriciteit op, bijvoorbeeld
met zonnepanelen, dan verminderen wij uw afgenomen elektriciteit
met de door u teruggeleverde elektriciteit.
4.2 Wekt u zelf meer elektriciteit op dan u heeft verbruikt, dan
ontvangt u hiervoor van ons de afgesproken terugleververgoeding.
4.3 Wekt u voor het eerst elektriciteit op, dan moet u ook bij uw
netbeheerder melden dat u elektriciteit gaat opwekken (dit kan via
www.energieleveren.nl).
Artikel 5. Wat doen wij als wij met u een overeenkomst hebben?
5.1 Als wij een overeenkomst met u hebben, willen wij u op de
afgesproken startdatum elektriciteit en/of gas gaan leveren. Om op
tijd te leveren, geeft u ons toestemming om onder andere de
volgende dingen te doen.
- Wij beëindigen uw overeenkomst met uw oude
energieleverancier.
- Verhuist u? Dan melden wij u aan bij de netbeheerder voor een
nieuwe aansluit-en transportovereenkomst op uw nieuwe adres. Wij
zeggen voor u de bestaande transportovereenkomst met uw
netbeheerder op het oude adres op.
5.2 Wanneer uw toestemming volgens de wet noodzakelijk is en de
gegevens nodig zijn voor het aan u kunnen leveren van elektriciteit
en/of gas dan,
a. geeft u ons toestemming om bij uw netbeheerder het volgende
op te vragen:
- de gemiddelde hoeveelheid elektriciteit en/of gas die in de
laatste jaren op het adres is verbruikt en de bijbehorende
meterstanden;
- gegevens over de overeenkomst met uw oude leverancier zoals
de datum waarop de overeenkomst eindigt, de opzegtermijn en
wie uw oude leverancier is;
- gegevens over het type aansluiting en over uw meter.
b. geeft u ons toestemming om gegevens over uw overeenkomst
met ons, te verstrekken aan uw netbeheerder.

Artikel 6. Wat doen wij als er een storing is op het elektriciteitsnet
of gasnet?

6.1 Het transport van elektriciteit en/of gas is de verantwoordelijkheid
van de netbeheerder. Bij een storing kunnen wij u minder of geen
elektriciteit en/of gas leveren en kunt u minder of geen elektriciteit
terugleveren. Dit heeft geen gevolgen voor de geldigheid en de duur
van de overeenkomst die wij met u hebben.
6.2 Heeft u hierdoor schade? Dan zijn we daar niet aansprakelijk voor
en betalen die schade niet. U kunt hiervoor contact opnemen met uw
netbeheerder.
Artikel 7. Wat doen wij als u zich niet aan de voorwaarden houdt?
7.1 Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Betaalt u bijvoorbeeld
onze rekening niet? Of onze rekening van een vorig adres?
- Dan mogen wij het leveren van elektriciteit en/of gas beëindigen.
- Dan mogen we extra voorwaarden stellen. Wij mogen u dan
bijvoorbeeld zekerheden vragen, lees hiervoor artikel 15 van deze
voorwaarden.
- En dan mogen we ook onze overeenkomst beëindigen.
Als we dit doen, melden we u dit vooraf schriftelijk of digitaal. Wij
houden ons hierbij aan de wet en regelgeving. Wij zullen dit alleen
doen als de niet‐nakoming van de overeenkomst dit rechtvaardigt.
7.2 We doen wat hierboven staat niet als:
- u de elektriciteit en het gas alleen gebruikt voor uw huishouden,
en
- u en wij het niet met elkaar eens zijn en u de Geschillencommissie
Energie binnen tien kalenderdagen na de afwijzing van een
betalingsregeling of van een bezwaar over een nota als bedoeld in
artikel 13.1 heeft gevraagd een beslissing te nemen over ons
verschil van mening.
7.3 Hebben wij de levering opgeschort? Wij gaan weer elektriciteit
en/of gas leveren als u zich weer aan alle voorwaarden houdt. Voor
het opheffen van genomen maatregelen mogen we dan voorwaarden
stellen. Eventuele kosten en schade moet u aan ons vergoeden.
7.4 Krijgt u van ons geen elektriciteit en/of gas geleverd omdat u zich
niet aan de voorwaarden houdt? En heeft u hierdoor schade geleden?
Dan zijn we hiervoor niet aansprakelijk en betalen wij die schade niet.
Artikel 8. Welke informatie krijgen wij van u?
8.1 U geeft ons de informatie die wij nodig hebben om u elektriciteit
en/of gas te kunnen leveren en de kosten hiervoor in rekening te
kunnen brengen.
8.2 Verandert iets in uw situatie? Of gebeurt iets dat belangrijk is
voor het leveren van elektriciteit en/of gas? Geef dat dan
onmiddellijk aan ons door. Bijvoorbeeld:
- Een naamswijziging of wijziging e‐mailadres.
- U wilt de rekening op een ander adres krijgen.
- Wijziging van uw rekeningnummer (IBAN).
- Uw elektriciteitsmeter of gasmeter is kapot of de verzegeling is
verbroken.
- U denkt in de toekomst veel meer of veel minder elektriciteit
en/of gas te gaan gebruiken.
- U gaat zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met
zonnepanelen. De afspraken uit artikel 4 gelden dan ook.
Wij geven deze veranderingen en gebeurtenissen door aan de
netbeheerder als wij dat verplicht zijn.
8.3 Tevens geldt ook wat in artikel 54 van de Elektriciteitswet en in
artikel 22 van de Gaswet staat. Dat betekent het volgende:
- Stapt u over naar een nieuwe energieleverancier? Dan geeft u de
meterstanden aan de nieuwe energieleverancier door.
- Gaat u verhuizen? Dan geeft u de meterstanden van uw oude en
nieuwe adres aan ons door.

T +31 76 30 30 720

Handelsregister

17168095

Ulvenhoutselaan 12

E sales@hezelaer.nl

btw nr

NL8138.01.424.B01

4835 MC Breda

W www.hezelaer.nl

IBAN

NL14 RABO 0160 3949 29

Hezelaer Energy

Kenmerk
AVKV2.0
Pagina 2 van 6

Artikel 9. De elektriciteitsmeter en de gasmeter
9.1 De elektriciteitsmeter en de gasmeter zijn van uw netbeheerder.
Met deze meters stellen wij de omvang van de levering vast. We
kunnen hierover ook andere afspraken maken.
9.2 De netbeheerder zorgt ervoor dat de elektriciteitsmeter en de
gasmeter de hoeveelheid elektriciteit en/of gas meten zoals in de wet
staat. Wij gaan er daarom vanuit dat de hoeveelheid elektriciteit en/of
gas die gemeten is, klopt.
9.3 U mag niets doen waardoor niet of niet goed kan worden
vastgesteld hoeveel elektriciteit en/of gas u van ons geleverd krijgt.
9.4 Voor de goede uitvoering van de overeenkomst mogen wij de
gegevens van de elektriciteits- en/of gasmeter gebruiken, of deze
verder verwerken.
9.5 Op ons verzoek geeft u ons de standen van uw elektriciteitsmeter
en/of gasmeter door binnen de door ons aangegeven termijn.
9.6 Meetgegevens per kwartier of uur en per dag gebruiken wij alleen
wanneer u ons hiervoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft
gegeven.
9.7 Krijgen wij de gegevens van uw elektriciteitsmeter en/of gasmeter
niet op tijd? Of gaat bij het opnemen of verwerken van de
meetgegevens iets fout, dan mogen wij berekenen hoeveel
elektriciteit en/of gas u geleverd heeft gekregen. Krijgen we alsnog de
juiste meetgegevens? Dan bekijken we hoeveel elektriciteit en/of gas
u werkelijk geleverd heeft gekregen en brengen die werkelijke
hoeveelheid in rekening.
Artikel 10. Onderzoek van de elektriciteitsmeter en/ of gasmeter
en/of meting
10.1 Twijfelen wij of u eraan of de elektriciteitsmeter en/of de
gasmeter goed werken of de meting juist is? Dan mogen wij of u
de netbeheerder vragen de elektriciteitsmeter en/of de gasmeter
te laten onderzoeken. Wij informeren u dan over het onderzoek, de
kosten van het onderzoek en over de nieuwe meter, als die nodig
is. Hiervoor geldt:
- Willen wij de meter laten onderzoeken? Dan moeten wij de
kosten van het onderzoek betalen.
- Wilt u de meter laten onderzoeken? Dan moet u vooraf de kosten
van het onderzoek aan de netbeheerder betalen. Werkt de meter
niet goed? Dan krijgt u het geld weer terug.
10.2 Blijkt uit het onderzoek dat de elektriciteitsmeter en/of de
gasmeter niet goed werkt, of de meting niet juist is, dan bepaalt de
netbeheerder op basis van het onderzoek hoeveel elektriciteit en/of
gas u geleverd heeft gekregen.
10.3 Werkte de elektriciteitsmeter en/of de gasmeter langer dan twee
jaar niet goed, of was de meting niet juist, dan maken wij een
herberekening over de periode van de voorgaande 24 maanden. Wij
rekenen dan terug vanaf het moment dat u of wij twijfels aan elkaar
kenbaar hebben gemaakt over de juiste werking van de elektriciteits-¬
en/of de gasmeter of de meting.
10.4 Als uit het onderzoek geen duidelijke gegevens komen waarmee
wij de omvang van de levering kunnen vaststellen, dan mogen wij de
omvang van de levering schatten. Bij de schatting maken we onder
andere gebruik van meetgegevens uit het verleden zover die bekend
zijn.
10.5 Heeft u of iemand anders fraude gepleegd met de
elektriciteitsmeter of de gasmeter? Dan maken wij een herberekening
voor de hele periode van de ontdekte fraude.

Artikel 11. Leveringstarieven voor elektriciteit en/of gas
11.1 De leveringstarieven voor elektriciteit en/of gas die wij met u
hebben afgesproken, inclusief de huidige overheidsheffingen en
belastingen, bevestigen wij u schriftelijk of digitaal in de
overeenkomst (zie ook artikel 2.1). Tevens melden wij u de
netbeheerkosten, hierbij dienen we over de juiste CapTarcode te
beschikken.
11.2 Deze leveringstarieven zijn voor u altijd digitaal beschikbaar of
kunt u bij ons opvragen.
11.3 De (termijn)bedragen die wij u in rekening gaan brengen,
berekenen wij met de afgesproken leveringstarieven en het bij ons
bekende verbruik. Ook de netbeheerkosten worden in het
(termijn)bedrag meegenomen.
Artikel 12. U betaalt voor elektriciteit en/of gas
12.1 U betaalt voor de elektriciteit en/of het gas dat u van ons
geleverd krijgt. U betaalt ons ook de netbeheerkosten.
12.2 Wij mogen u vragen in termijnbedragen te betalen. Wij spreken
met u af wanneer u de termijnbedragen gaat betalen. Wij bepalen de
hoogte van deze termijnbedragen. Wilt u een ander termijnbedrag
betalen? Neem dan met ons contact op.
12.3 Minimaal één keer per jaar krijgt u van ons een jaarnota
(periodieke afrekening) waarop alle kosten staan die u aan ons
verschuldigd bent. Op deze jaarnota staan ook de termijnbedragen
die u moest betalen voor de leveringsperiode waarop de jaarnota
betrekking heeft. Wij berekenen dan hoeveel u terug krijgt of hoeveel
u nog moet betalen. Heeft u zelf meer elektriciteit opgewekt dan u
heeft verbruikt dan houden we hier rekening mee. Een eindnota krijgt
u als u verhuist of als u de overeenkomst beëindigt. Een tegoed op
een jaarnota of eindnota kan gebruikt worden voor het verrekenen van
een eventuele openstaande vordering. In de Kwaliteitscriteria staat
omschreven aan welke voorwaarden wij hier verder moeten voldoen.
12.4 Krijgt u van ons een bedrag terug, maar moet u ons ook nog een
bedrag betalen? Dan mag u dit bedrag pas verrekenen met het
bedrag dat u nog van ons krijgt als u ons hierover vooraf schriftelijk of
digitaal heeft geïnformeerd en wij u hiervoor uitdrukkelijk
toestemming hebben gegeven. U moet zich dan nog wel houden aan
de overige voorwaarden die hierover in de wet staan. Verrekenen met
nog door u te betalen termijnbedragen is in het geheel niet mogelijk.
12.5 U kunt ons uitsluitend betalen op die manieren die wij u ter
beschikking stellen. Wij bieden u een ruime keuze uit betalingswijzen.
Afhankelijk van de afgesproken manier van betalen kunnen de
rechtstreeks daarmee samenhangende extra kosten in rekening
gebracht worden of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
Wij laten u weten op welke datum u ons uiterlijk moet betalen en op
welk rekeningnummer (IBAN). Betaalt u te laat? Dan informeren wij u
eerst schriftelijk of digitaal dat u in verzuim bent. U krijgt dan nog
veertien kalenderdagen de tijd om te betalen zonder dat wij hiervoor
extra kosten in rekening brengen. Ook informeren wij u over de
gevolgen als u niet alsnog binnen deze veertien kalenderdagen
betaalt. Dan moet u ons de gewone wettelijke rente betalen. Ook
moet u ons buitengerechtelijke incassokosten betalen. Hiervoor is in
de wet een maximum gesteld. De hoogte van de kosten die wij bij u
daarvoor inrekening brengen staat op onze website. Gebruikt u de
elektriciteit en/of het gas voor iets anders dan uw huishouden? Dan
hoeven wij u niet eerst schriftelijk of digitaal te informeren en betaalt u
onmiddellijk de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
12.6 Als u binnen de termijn van veertien kalenderdagen schriftelijk
of digitaal een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling bij
ons indient, en u aangeeft waarom u dit wilt, nemen wij hierover
een beslissing. Wij zullen deze beslissing toelichten.
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- Spreken wij een betalingsregeling met u af? Dan moet u zich
daaraan houden. Doet u dat niet? Dan gaat u de gewone wettelijke
rente en de buitengerechtelijke incassokosten betalen.
- Spreken wij geen betalingsregeling met u af? Dan moet u de nota
gewoon betalen. Doet u dat niet? Dan gaat u de gewone wettelijke
rente en de buitengerechtelijke incassokosten betalen.
Naast de termijnen van de betalingsregeling moet u ons ook de
overig verschuldigde bedragen betalen. U kunt hierover geen
betalingsregeling meer treffen. Betaalt u niet? Dan vervalt de
betalingsregeling. U bent dan in verzuim.
Artikel 13. Niet eens met een jaarnota (periodieke afrekening) of
eindnota?
13.1 Bent u het niet eens met een jaarnota of eindnota die wij u
sturen? Stuur ons dan schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift en geef
aan waarom u het niet met deze nota eens bent. Doet u dit binnen de
betalingstermijn? En gebruikt u de elektriciteit en/of het gas alleen
voor uw huishouden? Dan hoeft u deze nota nog niet te betalen
totdat wij een beslissing hebben genomen.
13.2 Ontvangen wij uw bezwaarschrift te laat of gebruikt u de
elektriciteit en/of het gas ook voor iets anders dan uw huishouden?
Dan moet u deze nota gewoon betalen.
Artikel 14. Verjaring van vorderingen
14.1 Hebben wij een rechtsvordering op u tot betaling van de
geleverde elektriciteit en/of gas dan verjaart deze na verloop van twee
jaar als u de elektriciteit en/of gas alleen voor uw huishouden
gebruikt. Gebruikt u de elektriciteit en/of gas niet alleen voor uw
huishouden, dan verjaart deze rechtsvordering na verloop van vijf jaar.
14.2 Hebben wij een rechtsvordering op u tot betaling van
netbeheerkosten, dan verjaart deze na verloop van twee jaar.
14.3 Iedere keer dat wij u berichten dat wij nog geld van u krijgen
hebben wij opnieuw twee jaar de tijd om ervoor te zorgen dat u
betaalt.
14.4 Hebben wij u een te lage rekening gestuurd, dan mogen wij op
het moment dat wij daarachter komen u alsnog vragen de rest te
betalen. Ook dan hebben we twee jaar of vijf jaar de tijd, afhankelijk
of u de elektriciteit en/of gas wel of niet voor uw huishouden gebruikt,
om ervoor te zorgen dat u betaalt. Die periode begint op het moment
dat u de rekening had moeten betalen.
14.5 Hebben wij een rechtsvordering op u voor betaling van
netbeheerkosten dan moeten wij u binnen twee jaar nadat wij deze
kosten bij u in rekening mogen brengen een rekening sturen. Doen wij
dit niet, dan mogen wij die netbeheerkosten niet meer bij u in
rekening brengen.
14.6 Heeft u teveel energiebelasting betaald, dan kunnen wij u deze
na vijf jaar niet meer terugbetalen.
Artikel 15. Zekerheden vragen
15.1 Wij mogen zekerheden aan u vragen, zoals een waarborgsom.
Ook mogen we bijvoorbeeld aan u een bankgarantie vragen. Dit
mogen we vragen als het in artikel 2 genoemde onderzoek naar uw
betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft of u bij ons eerder
betalingsachterstanden hebt gehad. Wij hebben dan de zekerheid dat
u betaalt voor de elektriciteit die en/of het gas dat u van ons geleverd
krijgt.
15.2 Wij mogen u vragen de waarborgsom vooraf te betalen. De
waarborgsom is maximaal gelijk aan het bedrag dat u vermoedelijk
betaalt voor zes maanden elektriciteit en/of gas en de hoogte van de

waarborgsom is redelijk voor uw situatie.
15.3 Als wij vinden dat de zekerheid niet meer nodig is betalen wij u
de waarborgsom terug. Eindigt onze overeenkomst? Dan betalen wij u
ook de waarborgsom terug. U ontvangt het bedrag binnen zes weken
nadat we u de laatste nota hebben gestuurd. Moet u ons op dat
moment nog bedragen betalen? Dan verrekenen we deze bedragen.
15.4 Over de waarborgsom ontvangt u de helft van de gewone
wettelijke rente. U ontvangt deze rente op het moment dat wij u het
bedrag terugbetalen.
Artikel 16. Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?
16.1 Bij een aanvraag of het aangaan van een leveringsovereenkomst
vragen wij u om persoonlijke gegevens. Deze gegevens leggen wij
vast en gebruiken wij om de overeenkomst uit te voeren.
16.2 Wilt u weten welke persoonlijke gegevens wij van u bewaren?
Stuur ons dan schriftelijk of digitaal een kopie van uw paspoort of
identiteitskaart (u maakt hierop uw BSN-nummer en uw foto
onherkenbaar). Wij sturen u dan een overzicht van deze persoonlijke
gegevens. U betaalt ons daarvoor kosten. U betaalt maximaal het
bedrag dat staat in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene
Wet bescherming persoonsgegevens.
16.3 Wilt u dat wij deze persoonlijke gegevens veranderen? Meldt ons
dan schriftelijk of digitaal waarom u dat wilt. Wij lichten u dan
schriftelijk of digitaal onze beslissing to.
Artikel 17. Heeft u schade?
17.1 Houden wij ons niet aan de overeenkomst? Is ons dat te
verwijten, oftewel volgens de wet ons toe te rekenen, en heeft u
daardoor direct schade? Dan betalen wij deze schade. Het maakt niet
uit of het onze verantwoordelijkheid is of de verantwoordelijkheid van
iemand anders die voor ons werkt. Hierbij geldt ook wat hieronder
staat.
17.2 Wij betalen geen schade aan zaken die door u worden gebruikt
voor een bedrijf of beroep, schade als gevolg van een
bedrijfsstilstand, schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van
een beroep of schade als gevolg van winstderving, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld.
17.3 Meldt ons deze schade onmiddellijk. In ieder geval binnen twee
maanden nadat u deze schade kreeg. Meldt u de schade pas na twee
maanden? Dan betalen we niets, tenzij u aannemelijk heeft kunnen
maken dat u deze schade niet eerder heeft kunnen melden.
17.4 Als wij verplicht zijn tot het vergoeden van de schade, betalen wij
ten hoogste € 200.000,- per gebeurtenis, ook als de schade hoger is.
Dit bedrag verdelen wij dan naar evenredigheid over iedereen die ook
deze schade bij deze gebeurtenis heeft geleden. Bovendien, als u de
elektriciteit en/of gas niet alleen voor huishoudelijke doeleinden
gebruikt, is de vergoeding voor schade, niet zijnde persoonsschade,
beperkt tot ten hoogste € 1.400,-.
17.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt ook voor derden die wij
voor de uitvoering van de overeenkomst hebben ingeschakeld, en
ook voor personen voor wie wij of die derden aansprakelijk zijn.
17.6 Is er sprake van een storing waarvoor de netbeheerder
verantwoordelijk is? En kunnen wij ons daardoor niet aan de
overeenkomst houden, dan betalen wij die schade niet. Dit staat in
artikel 6.
Artikel 18. Heeft u een klacht?
18.1 Heeft u een klacht over ons? Of over het bedrag dat u betaalt
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voor de kosten van de netbeheerder? Stuur ons de klacht dan eerst
schriftelijk of digitaal. In onze kwaliteitscriteria staat hoe u dat moet
doen en hoe snel we uw klacht behandelen.
18.2 Bent u het er niet mee eens hoe wij uw klacht hebben opgelost?
Leg dan binnen twaalf maanden nadat u uw klacht bij ons indiende,
uw klacht voor aan de Geschillencommissie Energie
(www.degeschillencommissie.nl). U mag ook naar de rechter.
18.3 Of bent u het er niet mee eens dat wij geen betalingsregeling
met u afspreken over het bedrag dat u moet betalen, en u bent het
wel met ons eens dat u dit bedrag moet betalen, en zijn wij van plan
de levering van elektriciteit en/of gas te beëindigen? Dan kunt u
binnen tien kalenderdagen naar de Geschillencommissie Energie.
18.4 Gaat u naar de Geschillencommissie Energie? Dan betaalt u
daarvoor klachtengeld. Krijgt u gelijk van de Geschillencommissie
Energie en bepaalt de Geschillencommissie dat wij dit bedrag aan u
moeten betalen? Dan betalen wij u dat bedrag terug.
18.5 Als wij dat nodig vinden, mogen wij ook naar de
Geschillencommissie Energie of naar de rechter gaan. Als wij ervoor
kiezen om naar de Geschillencommissie Energie te gaan, informeren
we u schriftelijk of digitaal. Hierbij vragen wij u of u het ermee eens
bent dat ons verschil van mening door de Geschillencommissie
Energie wordt beoordeeld. Ook vragen wij u dan om de klacht voor te
leggen bij de Geschillencommissie Energie. Als u het er niet mee eens
bent of als u niet binnen vijf weken heeft gereageerd, dan kunnen wij
alsnog naar de rechter.
18.6 U en wij moeten ons aan het besluit van de Geschillencommissie
Energie houden. Dit staat in het reglement van de
Geschillencommissie Energie.
18.7 U kunt uw geschil ook voorleggen via het Europese Online
Dispute Resolution platform (ODR):
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Artikel 19. Mogen wij deze voorwaarden en onze leveringstarieven
veranderen?
19.1 Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen.
19.2 Veranderen wij deze voorwaarden? Dan informeren wij u
minimaal tien kalenderdagen voor de verandering schriftelijk of
digitaal. Wij melden dan ook dat u onze overeenkomst mag
beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden.
19.3 Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven
mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Redenen hiervoor zijn
overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit
of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor
elektriciteit of gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en
inkooprisico’s, Wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende
product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur. Ook
andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de
leveringstarieven te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk
aan u uitgelegd worden.
19.4 Veranderen wij de leveringstarieven? Dan informeren we u
schriftelijk of digitaal. Wij informeren u tijdig voordat wij deze tarieven
veranderen en wij melden dan ook dat u onze overeenkomst zonder
vaste einddatum mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze
voorwaarden. Deze bepaling geldt niet voor een wijziging van de
tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de
belastingen.
19.5 Wij kunnen ook met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven
niet mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Dit geldt niet voor
een wijziging van de tarieven door een wijziging van de

overheidsheffingen of de belastingen.
19.6 De netbeheerder kan zijn tarieven ook veranderen. In zijn
algemene voorwaarden staan de regels hiervoor.
Artikel 20. Wat gebeurt er als u verhuist?
20.1 Verhuist u? Informeert u ons dan schriftelijk of digitaal of bel ons.
Onze overeenkomst loopt door op het nieuwe adres.
20.2 Wat moet u doen u als u verhuist?
- Informeer ons dan twee weken voordat u verhuist over uw nieuwe
adres.
- Stuur ons binnen vijf werkdagen nadat u bent verhuisd schriftelijk
of digitaal de meterstanden van uw oude adres. Zet hierop ook uw
handtekening. Laat als dat kan ook de nieuwe bewoner zijn
handtekening zetten.
- Stuur ons ook binnen vijf werkdagen nadat u bent verhuisd
schriftelijk of digitaal de meterstanden van uw nieuwe adres. Als
dat kan ook met de handtekening van de vorige bewoner.
20.3 Wat doen wij als u verhuist?
- Dan informeren wij u schriftelijk of digitaal dat wij de levering
voor het oude adres gaan beëindigen. Uw overeenkomst loopt
door voor uw nieuwe huis.
- Denken wij dat u op uw nieuwe adres veel meer of veel minder
elektriciteit en/of gas gaat gebruiken? Dan mogen wij de
overeenkomst wijzigen. Bent u het niet met deze wijzigingen eens?
Dan mag u de overeenkomst beëindigen binnen de daarvoor
geldende voorwaarden.
- Wij melden u aan bij de netbeheerder voor een nieuwe aansluiten transportovereenkomst op uw nieuwe adres. Wij zeggen voor u
de bestaande overeenkomst met uw netbeheerder op het oude
adres op.
20.4 Heeft u op uw nieuwe adres nog geen aansluiting op het
elektriciteits- en/of het gasnet? Dan kunt u van ons nog geen
elektriciteit en/of gas geleverd krijgen. U krijgt van ons pas elektriciteit
en/of gas geleverd als uw netbeheerder voor een juiste aansluiting
heeft gezorgd.
20.5 Heeft u tijdelijk twee adressen? Dan krijgt u tijdelijk gas en/of
elektriciteit geleverd op beide adressen. Tenzij redelijkerwijs niet van
ons verlangd kan worden dat wij ook nog ten behoeve van het oude
perceel elektriciteit en/of gas tegen de overeengekomen
voorwaarden blijven leveren. Wilt u (na verloop van tijd) alleen op uw
nieuwe adres elektriciteit en/of gas geleverd krijgen, moet u wel de
overeenkomst op uw oude adres opzeggen. Doet u dat niet, dan
brengen wij u de kosten voor de levering op uw oude adres bij u in
rekening tot het moment dat rechtsgeldig is opgezegd.
Artikel 21. Hoe lang duurt onze overeenkomst?
21.1 U kunt met ons een overeenkomst aangaan met een vaste
einddatum of zonder vaste einddatum.
21.2 U kunt onze overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze waarop u
de overeenkomst met ons afgesloten heeft: mondeling, schriftelijk of
digitaal. U moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn van
dertig kalenderdagen. Wij kunnen ook met u afspreken dat de
opzegtermijn korter is dan dertig kalenderdagen.
21.3 Heeft u een overeenkomst met een vaste einddatum en
beëindigt u deze overeenkomst eerder dan de afgesproken
einddatum? Dan kunnen wij u hiervoor een opzegvergoeding in
rekening brengen. Deze opzegvergoeding hoeft u niet te betalen als
wij de kwaliteitscriteria hebben aangepast zonder dat het moest van
de overheid.
21.4 Heeft u een overeenkomst zonder vaste einddatum dan kunt u
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kosteloos opzeggen.
21.5 Heeft u een overeenkomst met een vaste einddatum en gebruikt
u de elektriciteit en/of gas alleen voor uw huishouden, dan kunnen wij
u op het moment dat onze overeenkomst bijna is afgelopen een
nieuw aanbod doen. In dit aanbod staat dan de duur van de
aangeboden overeenkomst, de voorwaarden waaronder de
aangeboden overeenkomst kan worden beëindigd en de van
toepassing zijnde tarieven. Wij geven hierbij aan wat gebeurt als u
deze nieuwe overeenkomst niet aanvaardt.
21.6 Heeft uw overeenkomst met een vaste einddatum de einddatum
bereikt en bent u met ons of een andere leverancier geen nieuwe
overeenkomst aangegaan, dan zetten wij uw overeenkomst om naar
een overeenkomst zonder vaste einddatum met tarieven die horen bij
een overeenkomst zonder vaste einddatum. Hierbij is artikel 19 ook
van toepassing.
Artikel 22. Wat gebeurt als onze overeenkomst eindigt?
22.1 Eindigt onze overeenkomst? Dan krijgt u van ons geen
elektriciteit en/of gas meer geleverd. Wel kunnen wij hierover andere
afspraken met u maken.
22.2 Heeft u op dat moment nog geen andere energieleverancier,
dan moet de netbeheerder uw aansluiting op het elektriciteitsnet of
het gasnet afsluiten en/of het transport onderbreken.
Artikel 23. Vanaf wanneer gelden deze voorwaarden?
23.1 Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2021. Vanaf die datum
gelden de oude voorwaarden niet meer.
23.2 Deze voorwaarden heten: ‘Algemene voorwaarden
kleinverbruikaansluitingen Energielevering consumenten 2021’. Wilt u
deze voorwaarden hebben? Vraag ons dit dan schriftelijk of digitaal.
De voorwaarden staan ook op onze website. U kunt ze eventueel
downloaden en printen.
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Toelichting op algemene voorwaarden
kleinverbruikaansluitingen
Energielevering consument/ZZP & klein zakelijk
Geldend vanaf 1 januari 2021
Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene
voorwaarden voor consumenten. Aan deze toelichting kunnen daarom
geen rechten worden ontleend. De tekst van de Algemene
voorwaarden is bindend.
Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering
van energie?
Sinds de komst van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn er
verschillende partijen verantwoordelijk voor de energievoorziening
in Nederland. Met ieder van die partijen heeft u een apart
contract.
Deze partijen zijn:
- De regionale netbeheerder, deze zorgt voor het onderhoud en
het beheer van het netwerk en van uw aansluiting. Ook de meter
die uw verbruik registreert wordt door de regionale netbeheerder
ter beschikking gesteld. Met de regionale netbeheerder sluit u een
aansluit- en transportovereenkomst.
- De leverancier, deze koopt elektriciteit en gas in van producenten
of handelaren, stelt elektriciteit en gas beschikbaar op het netwerk
en verkoopt elektriciteit en gas aan afnemers. Met de leverancier,
die u zelf kunt kiezen, sluit u een leveringsovereenkomst.
Uw eerste aanspreekpunt voor uw energiezaken is uw leverancier. Uw
leverancier kan u alle informatie geven over de voorwaarden en
tarieven van beide bovengenoemde contracten. Ook de betalingen
voor allebei de contracten loopt via uw leverancier. Uw leverancier
draagt de maandelijkse netbeheerkosten af aan de netbeheerder.
Wanneer u gaat verhuizen hoeft u dit alleen aan uw leverancier te
melden.
De netbeheerder is alleen aanspreekpunt voor technische zaken met
betrekking tot uw aansluiting en meter en voor storingen. Alle overige
vragen kunt u aan uw leverancier stellen. De leveranciers die lid zijn
van Energie-Nederland hebben zich verplicht om in hun relatie met
consumenten de met de Consumentenbond overeengekomen
algemene voorwaarden te hanteren.
U wilt overstappen naar een andere leverancier.
Voor de levering van energie sluit u een leveringsovereenkomst
met een leverancier. Nadat u zich aangemeld heeft als klant bij een
nieuwe leverancier krijgt u van hem:
- een exemplaar van de individuele overeenkomst, waarin zaken
staan vermeld als de productnaam, de tarieven, de looptijd, de
opzegtermijn, een eventuele vergoeding voor tussentijdse
beëindiging, de wijze van betaling e.d.;
- een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, waarin
belangrijke afspraken tussen u en uw energieleverancier zijn
vastgelegd. Ze regelen de rechten en verplichtingen van zowel de
leverancier als die van u als klant.
- een exemplaar van de Kwaliteitscriteria voor de dienstverlening.
De diensten en het serviceniveau dat wordt geboden kunnen per
leverancier verschillen. Wat een leverancier op dit vlak biedt kunt u
van tevoren onder meer vinden op de website van de leverancier.
Ik heb een overeenkomst met een nieuwe leverancier gesloten,
maar bij nader inzien heb ik hier spijt van.
Nadat u de bovenstaande informatie heeft ontvangen heeft u 14
kalenderdagen de tijd om de nieuwe leverancier te laten weten dat u
de overeenkomst wenst te annuleren. De nieuwe leverancier zal uw
overstap dan ook pas na deze bedenktijd in gang gaan zetten.
Wanneer u op zeer korte termijn een nieuwe leverancier nodig heeft,
dan kunt u de nieuwe leverancier het beste uitdrukkelijk laten weten
dat u de levering zo snel mogelijk, nog tijdens de bedenktijd, wilt
laten beginnen.

Moet ik mijn bestaande leveringsovereenkomst bij mijn oude
leverancier opzeggen?
Uw nieuwe leverancier kan aanbieden de opzegging bij uw oude
leverancier voor u te regelen. Vanzelfsprekend moet u altijd rekening
houden met de opzegtermijn die uw oude leverancier hanteert. Uw
nieuwe leverancier zal u vragen naar de door u gewenste startdatum.
U kunt dan aangeven of u aansluitend op uw huidige contract door uw
nieuwe leverancier geleverd wil krijgen of dat u eerder geleverd wil
hebben en uw huidige overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen.
Ik heb al een overeenkomst, maar ik weet de einddatum niet. Loop
ik nu het risico om twee leveranciers te krijgen?
Alle leveranciers zijn aangesloten bij het centraal contracteinderegister
om daarin op te kunnen zoeken tot wanneer uw huidige contract
loopt. Tenzij tussen u en uw nieuwe leverancier een eerdere
startdatum is overeengekomen, gaat uw nieuwe leverancier pas
leveren zodra de bestaande overeenkomst eindigt. Bij uw huidige
leverancier kunt u te allen tijde informeren wat de einddatum van uw
contract is.
Ik heb al een overeenkomst, maar ik wil hier eerder dan de einde
contractdatum vanaf.
U kunt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van (maximaal)
30 dagen een leveringsovereenkomst beëindigen. Bij voortijdige
beëindiging kan uw oude leverancier u hiervoor een vergoeding in
rekening brengen. Hoe hoog die vergoeding is kunt u in uw
overeenkomst en op de website van de leverancier nalezen. Moet ik
mijn netbeheerder laten weten dat ik een andere leverancier heb?
Nee, u hoeft geen contact op te nemen met de netbeheerder. In de
algemene voorwaarden is een machtiging opgenomen waarmee u de
leverancier toestemming geeft de nodige gegevens bij uw
netbeheerder op te vragen. De leverancier regelt verder alles wat
nodig is om uw overstap in orde te maken.
Wanneer gaat mijn nieuwe contract nu precies in?
U ontvangt van uw leverancier een contractbevestiging waarin
informatie staat wanneer de levering begint en (eventueel) eindigt. Uw
overstap is gerealiseerd zodra uw leverancier bij de netbeheerder in
het register is genoteerd. Vanaf dat moment begint de levering via de
nieuwe leverancier. Wanneer u niet van tevoren die precieze
leveringsdatum bent overeengekomen krijgt u hierover apart bericht
van uw leverancier. De leverancier informeert u ook over de eventuele
einddatum van het contract en de opzegtermijn die voor u geldt.
U gaat verhuizen.
Bij een verhuizing blijft de leveringsovereenkomst bestaan. Er moet
heel wat door de leverancier worden geregeld en daarom is het
belangrijk dat u hem tijdig, minimaal 10 werkdagen van tevoren, van
uw verhuizing op de hoogte stelt. De leverancier zegt uw
overeenkomst met de netbeheerder op uw oude adres op en meldt u
bij de netbeheerder van uw nieuwe adres aan. Heel belangrijk is het
dat u zo snel mogelijk de meterstanden van zowel uw oude als uw
nieuwe adres aan de leverancier doorgeeft. Bij voorkeur regelt u dit
samen met degene die na u respectievelijk vóór u het pand tot zijn
beschikking heeft.
Het kan natuurlijk zijn dat in beide of in een van de woningen een
meter hangt die de standen op afstand doorgeeft. In dat geval
worden de meterstanden door de leverancier rechtstreeks van de
meter opgevraagd.
Van uw leverancier krijgt u informatie over uw contract met de
netbeheerder op uw nieuwe adres. De leverancier stuurt u dit contract
en de algemene voorwaarden toe.
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Uw rekening
Termijnbedrag
Uw leverancier brengt u op basis van een geschat jaarverbruik
termijnen in rekening. In dit termijnbedrag is ook een bedrag
inbegrepen voor de netbeheerkosten. Wanneer het termijnbedrag
naar uw mening te hoog of te laag is, kunt u uw leverancier
verzoeken deze aan te passen.
Jaar- of eindafrekening
Eén maal per jaar, maar ook als u overstapt naar een andere
leverancier of wanneer u verhuist, ontvangt u van uw leverancier een
gespecificeerde rekening die gebaseerd is op uw daadwerkelijk
verbruik zoals dit door de meters is gemeten. Wanneer er geen
meterstanden bekend zijn mag de leverancier de rekening opmaken
op basis van een geschatte meterstand. Indien de leverancier later
alsnog goede meterstanden ontvangt, dan kan de leverancier de
rekening aanpassen.
In de gespecificeerde rekening worden het termijnbedragen
verwerkt. Hoe dat gebeurt, verschilt in de praktijk. Uit de
gespecificeerde rekening moet blijken:
- óf de leverancier alle in rekening gebrachte termijnbedragen
aftrekt;
- óf dat de leverancier alleen de termijnbedragen aftrekt die u ook
daadwerkelijk betaald heeft.
Doet de leverancier het eerste (en trekt hij dus alle in rekening
gebrachte termijnbedragen af) dan moeten klanten die op dat
moment nog niet alle termijnfacturen geheel betaald hebben, zich
realiseren dat het saldo van de gespecificeerde rekening voor hen niet
aangeeft wat zij nog daadwerkelijk moeten betalen of moeten terug
ontvangen! Met andere woorden: in dat geval is de gespecificeerde
rekening dus geen betalingsoverzicht! (Ook de openstaande facturen
moeten nog betaald worden.)
Leveranciersmodel. Eén factuur.
Uw leverancier is verplicht de maandelijkse netbeheerkosten samen
met de bedragen die u de leverancier moet betalen op één factuur bij
u in rekening te brengen. U kunt deze alleen aan de leverancier
betalen.
Wat als u niet op tijd betaald heeft?
Vanzelfsprekend moet u de rekeningen van uw leverancier binnen de
betaaltermijn betalen. Wanneer dit niet is gebeurd, ontvangt u van uw
leverancier een kosteloze betalingsherinnering met het verzoek om zo
snel mogelijk te betalen.
Wat gebeurt er wanneer u niet betaalt?
Wanneer u uw rekeningen niet betaalt, heeft de leverancier van zijn
kant het recht om u niet langer te blijven leveren. De leverancier zal
eerst diverse pogingen doen om u tot betalen te bewegen - het
sturen van een gratis herinnering, een aanmaning, inschakeling van
een incassobureau of deurwaarder. De kosten hiervan zijn in de wet
gemaximeerd, maar kunnen zeer aanzienlijk zijn en komen voor uw
rekening. Uiteindelijk zal de leverancier u en de netbeheerder laten
weten dat hij (tijdelijk of definitief) stopt met de levering van energie
aan u. Ook wanneer u geen energie meer van de leverancier
ontvangt, blijft u verplicht de openstaande rekening(en) en de
bijkomende kosten te voldoen.
Ik wil wel betalen, maar ik heb hier meer tijd voor nodig.
Wanneer u bijvoorbeeld een hoge jaarafrekening echt niet kunt
betalen, dan is het het verstandigste om de leverancier dit zo spoedig
mogelijk na ontvangst van de rekening schriftelijk te laten weten en te

vragen om gespreide betaling. U voorkomt hiermee dat de leverancier
u aanmaningen e.d. zal gaan sturen en uw schuld almaar groter wordt.
De leverancier is niet verplicht om een betalingsregeling met u te
treffen. Het moet wel een oplossing zijn voor het betaalprobleem en u
moet in staat zijn uw schuld door middel van gespreide betaling te
voldoen. Ook uw andere rekeningen, bijvoorbeeld de maandelijkse
termijnfacturen, dient u op tijd te blijven betalen. (Zie hiervoor artikel
12j)
Wanneer uw leverancier geen betalingsregeling wenst te treffen en u
meent dat dit ten onrechte is, kunt u binnen 10 kalenderdagen nadat
de leverancier uw verzoek heeft afgewezen een uitspraak vragen bij
de Geschillencommissie Energie (artikel 16.2).
Ik kan best betalen, maar de rekening klopt niet.
Wanneer u meent dat de rekening niet juist is, moet u binnen de
betaaltermijn schriftelijk en gemotiveerd uw bezwaren aan de
leverancier kenbaar maken. Alleen dan zult u het recht hebben om uw
betalingsverplichting uit te stellen totdat de leverancier zich over uw
bezwaren heeft uitgesproken. Wanneer de leverancier uw bezwaren
ongegrond vindt en u meent dat dit ten onrechte is kunt u uw geschil
uiterlijk drie maanden nadat u de leverancier van uw bezwaren op de
hoogte heeft gesteld voorleggen aan de Geschillencommissie
Energie. De rekening dient u in dit geval in principe wel te betalen. De
leverancier zal pas stoppen met het treffen van maatregelen op het
moment dat de leverancier van het secretariaat van de
Geschillencommissie heeft vernomen dat u het geschil aan de
Geschillencommissie hebt voorgelegd. Wanneer de
Geschillencommissie uw bezwaren wel gegrond verklaart, zal de
leverancier u het teveel betaalde terugbetalen.
Uw meter
Een voorwaarde voor levering is dat u over een correct werkende en
geijkte meter beschikt. Deze wordt u door de netbeheerder ter
beschikking gesteld. De standen van een meter die voldoet aan de
IJkwet zijn bindend voor u en voor de leverancier (en voor de
netbeheerder).
De meterstanden kloppen niet.
Tenzij u een meter heeft die de meterstanden op afstand aan de
leverancier doorgeeft, zal uw leverancier u jaarlijks vragen de
meterstanden aan hem door te geven. Wanneer u of de leverancier
twijfelt aan de juistheid van de meterstanden, is het zaak om hierover
eerst onderling opheldering te krijgen. Mogelijk zijn de telwerken
verwisseld of een cijfer niet correct afgelezen.
Wanneer ook dan twijfel blijft kan een nader onderzoek worden
ingesteld naar de meter. Dit onderzoek kan bij de netbeheerder
aangevraagd worden door u of door de leverancier. De leverancier
en u moeten het met elkaar eens zijn wie dit onderzoek gaat
uitvoeren en er dient een kostenopgave te zijn.
• Blijkt uit het onderzoek dat de meter prima functioneert en dat
de meetgegevens juist zijn, dan zijn de kosten van het onderzoek
voor degene die om het onderzoek heeft gevraagd.
• Blijkt uit het onderzoek dat de meter en/of de meetgegevens niet
juist zijn, en is dat niet aan u toe te rekenen, dan zijn de kosten van
het onderzoek in principe voor de netbeheerder. In gevallen waarin
dat wel aan u is toe te rekenen, zijn de kosten van het onderzoek
voor u. (Uiteraard heeft ook de netbeheerder belang bij een goede
meetinrichting. Zijn rechten en plichten zijn geregeld in de aansluiten transportovereenkomst.)
Wat wanneer de meter inderdaad niet blijkt te kloppen?
In dat geval zal de leverancier zijn rekeningen corrigeren. Dit zal
echter alleen gebeuren over ten hoogste 24 maanden gerekend vanaf
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het moment dat er twijfel is ontstaan over de juistheid van de meter
en/of de meting en deze twijfel bekend is gemaakt. De herberekening
wordt gemaakt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.
Wanneer het onderzoek geen uitsluitsel biedt wat het verbruik zou
moeten zijn geweest, kan de leverancier de herberekening maken op
basis van een schatting al dan niet op basis van gegevens uit het
Toegankelijk Meetregister.
Mijn leverancier verandert zijn tarieven en/of voorwaarden, moet
ik dat maar accepteren?
Het hangt van uw leveringsovereenkomst af of uw leverancier tijdens
de contractperiode zijn tarieven en/of voorwaarden kan wijzigen. U
kunt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen een
leveringsovereenkomst beëindigen. Bij voortijdige beëindiging kan uw
leverancier u hiervoor een vergoeding in rekening mogen brengen.
Raadpleeg hiervoor uw leveringsovereenkomst en eventueel de
website van de leverancier. Echter wanneer de leverancier vrijwillig dus niet bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen - zijn kwaliteitscriteria
wijzigt bent u nooit een vergoeding verschuldigd wanneer u de
overeenkomst opzegt binnen 10 werkdagen nadat deze wijziging
bekend is gemaakt.
U heeft een klacht over uw leverancier.
In de kwaliteitscriteria van de leverancier (die in ieder geval op diens
website staan) kunt u vinden hoe u de klacht bij hem kunt indienen en
op welke termijn u van hem een reactie mag verwachten. Wanneer u
niet tevreden bent over de wijze waarop uw leverancier uw klacht
heeft behandeld kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie
Energie (www.geschillencommissie.nl) of aan de rechter. De
Geschillencommissie biedt een goedkope mogelijkheid om geschillen
tussen u en uw leverancier te beslechten. De vergoeding die u moet
betalen wanneer u een geschil aan de commissie wilt voorleggen
wordt door de leverancier aan u vergoed wanneer uw klacht door de
commissie gegrond wordt verklaard.
Meer informatie is te vinden op de internetsite van:
• Uw leverancier
• Consuwijzer: www.consuwijzer.nl
• Autoriteit Consument & Markt (toezichthouder): www.acm.nl
• Ministerie van Economische Zaken: www.minez.nl
• Energie-Nederland: www.energie-nederland.nl
• Netbeheer Nederland: www.netbeheernederland.nl
Als u een storing wilt melden kunt u de netbeheerder bereiken via
het storingsnummer 0800-9009. Voor andere zaken (zoals het
vernieuwen of verzwaren van uw aansluiting) kunt u de
contactgegevens van uw netbeheerder vinden op de website
www.netbeheernederland.nl.
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Algemeen tarievenblad
kleinverbruikaansluitingen

Energielevering consument/ZZP & kleinzakelijk
Geldend vanaf 20 oktober 2021
Preambule
Het Contract wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring
door de directie van Hezelaer Energy B.V. (Hezelaer), gevestigd te
Breda en kantoorhoudende aan het Ulvenhoutselaan 12, 4835 MC te
Breda, verder te noemen Hezelaer, die door middel van het definitief
maken van de levering op de aansluiting op de aansluitdatum is
verleend.
Op uw Contract zijn Algemene voorwaarden, Algemeen tarievenblad
kleinverbruikaansluitingen en specifieke Contractvoorwaarden van
toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen Algemene voorwaarden,
Algemene contractvoorwaarden, specifieke Contractvoorwaarden en
uw Contract prevaleert:
a. uw Contract boven;
b. de specifieke Contractvoorwaarden en/of;
c. de Algemeen tarievenblad kleinverbruikaansluitingen en/of;
d.de Algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden of
inkoopvoorwaarden van u (Klant) wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen en uitgesloten.
Door het invullen van uw e-mailadres en overige contactgegevens
stemt u in dat dit e-mailadres door ons gebruikt kan worden ter
uitvoering van uw contract en voor nieuws en aanbiedingen van
Hezelaer.
U kunt uw contract alleen aangaan als uw elektriciteitsaansluiting niet
groter is dan 3*80 ampère. De capaciteit van uw gasaansluiting mag
niet meer zijn dan 40 Nm3 gas per uur.
U kunt uw contract binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging
van het contract kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren.
Annuleren kan telefonisch via 076-3030720 bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur, per e-mail of per post via het ‘Modelformulier
voor annulering’ dat u krijgt bij uw bevestiging van uw contract.
Artikel 1. Levering van elektriciteit en gas
1.1 Uw contract zal op basis van het leveranciersmodel aanvangen. Dit
betekent dat wij namens uw netbeheerder de kosten van netbeheer
en aanverwante diensten aan u in rekening brengen.
1.2 U geeft ook toestemming alle andere benodigde werkzaamheden
te verrichten voor de geselecteerde producten die van belang zijn
voor het goed laten verlopen van het switchen, de elektriciteit- en
gascontractering, de elektriciteit- en gaslevering en de facturering.
1.3 Hezelaer is gerechtigd de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit dit contract over te dragen aan derden. Als houder
van het contract verleent u hieraan bij voorbaat toestemming. Wij
gaan op basis van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in uw
contract, de switch realiseren. We gaan ervan uit dat dit zonder
boete(s) in verband met vroegtijdige ontbinding gebeurt. Wij zijn niet
aansprakelijk te stellen voor een te betalen opzegvergoeding of
anderszins aan de voorgaande leverancier.
1.4 Bij aanvang van het contract dient de meetrichting te voldoen aan
de meetcode. Wij houden de aansluitwaarde voor de in het contract
en/of bijlage opgenomen aansluitingen aan, zoals dat aan haar door
de netbeheerder wordt doorgegeven. Wij zullen bij wijzigingen en of
afwijkingen van de gecontracteerde aansluitingen de daarbij horende
tarieven toepassen. Eventuele aanpassingen aan de aansluitwaarde
kunnen alleen worden doorgevoerd door de netbeheerder.
Artikel 2. Maandelijks termijnbedrag
2.1 U betaalt iedere maand een termijnbedrag. Eenmaal per jaar krijgt
u een periodieke afrekening (jaarnota). Op deze periodieke afrekening
verrekenen wij uw verbruik met de door u betaalde termijnbedragen.
Ook stellen we een nieuw termijnbedrag vast. Dit nieuwe
termijnbedrag baseren we op uw verbruik in de afgelopen periode, de
Hezelaer Energy

temperaturen van een gemiddelde winter, de leveringstarieven en de
verwachte leveringstarieven van het komende jaar. Hierdoor is de kans
klein dat u achteraf moet bijbetalen. U kunt ons vragen om uw
termijnbedrag aan te passen. In bijzondere situaties kunnen wij
besluiten om uw termijnbedrag vaker dan één keer per jaar aan te
passen.
2.2 Uw eerste termijnfactuur wordt berekend op basis van het aantal
resterende dagen na de switchdatum en kan daardoor afwijken van
het berekende maandelijkse termijnbedrag.
2.3 In het termijnbedrag zijn de netbeheerkosten van uw
netbeheerder inbegrepen. We zullen altijd de netbeheerkosten
doorfactureren met een minimum termijnbedrag van €15,- per maand
inclusief btw. Als u een ander termijnbedrag wenst, bijvoorbeeld
omdat u weet dat het verbruik niet meer in lijn ligt met het verleden,
dan dient u het gewenste termijnbedrag aan te geven. Als u niets
heeft aangegeven zal Hezelaer het termijnbedrag berekenen.
2.4 Betaalt u via automatische incasso? Dan schrijven wij uw
termijnbedrag automatisch één keer per maand af. We proberen deze
afschrijving elke maand rond dezelfde datum te doen en vindt plaats
binnen 1 week na dagtekening van de termijnfactuur.
Artikel 3. Automatische incasso
3.1 Bij betaling met automatische incasso vindt u op uw bankafschrift
het Incassant ID waarmee u Hezelaer Energy kunt herkennen. Dit
nummer is NL38ZZZ171680950000. Daarnaast heeft u een persoonlijk
mandaat ID. Dit mandaat ID (machtigingskenmerk) is gekoppeld aan
de machtiging die u aan Hezelaer heeft gegeven. Ook kunt u dit
nummer terugvinden op uw contractbevestiging en bankafschrift.
3.2 Maakt u gebruik van een whitelist bij uw bank, dan dient u ervoor
te zorgen dat Hezelaer op deze whitelist terecht komt. Er kan alleen
geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor
toestemming geeft. Zie voor meer informatie de website van uw bank.
3.3 Bij een keuze voor automatische incasso, betaalt u niets extra.
Indien u nota betaling wenst, rekenen wij hiervoor € 2,42 inclusief btw
per factuur. Als Hezelaer niet in staat is om uw factuur automatisch te
incasseren, zullen wij de wijze van betaling aanpassen van
automatische incasso naar bankoverschrijving en de hierboven
genoemde kosten voor nota betaling bij u in rekening brengen.
Artikel 4. Facturatiekosten
4.1 Het verzenden van uw factuur per e-mail is gratis. U bent zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mailadres aan
Hezelaer. Indien blijkt dat uw e-mailadres niet correct is en wij u
daarom moeten omzetten naar factuur per post, of als u ervoor kiest
om uw facturen per post te ontvangen, zal Hezelaer daarvoor € 4,84
inclusief btw per verzonden factuur in rekening brengen.
Artikel 5. Verrekening
5.1 Hezelaer is gerechtigd om vorderingen van de Klant te verrekenen
met enig bedrag dat de Klant aan Hezelaer verschuldigd is. Hezelaer
is bevoegd de creditfacturen te verrekenen met debetfacturen indien
de betalingstermijn van de debetfactuur is verstreken en de Klant
deze nog niet heeft voldaan.
Artikel 6. Aanmaankosten
6.1 U ontvangt gratis een eerste herinnering als een factuur niet tijdig
is voldaan. Als u binnen de betaaltermijn van de eerste herinnering uw
betalingsverplichting alsnog niet nakomt, betaalt u de volgende
kosten. Aanmaning van een niet betaalde factuur: dit betreft een
bedrag van € 40,-. Eventueel volgt nog een (slot)sommatie. Als een
vordering ter incasso wordt overgedragen aan een derde partij, kan
deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale
buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)sommatie
en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk
toegestane buitengerechtelijke kosten per factuur.
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6.2 Tarieven, boetes en voor wanbetaling zijn voor niet-zakelijk
gebruik van kleinverbruikaansluitingen vrijgesteld van btw. Voor het
zakelijk gebruik van kleinverbruikaansluitingen geldt 21% btw.
Artikel 7. Kredietwaardigheid
7.1 Als uw kredietpositie gedurende de looptijd van uw contract door
ons in redelijkheid niet als positief wordt beoordeeld, zijn wij
gerechtigd aanvullende zekerheden van u te verlangen.
Artikel 8. Opzegvergoeding
8.1 Beëindigd u uw contract met een vaste looptijd vóór de
einddatum die op het contract staat? Dan mogen wij een
opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte van deze
vergoeding hangt af van het moment waarop u het contract opzegt.
Er is geen sprake van een opzegvergoeding bij tussentijdse
beëindiging in de periode van twee weken vóór tot twee weken na de
datum waarop uw contract afloopt respectievelijk uw contract is
verlengd.
8.2 Bij gebruik van uw elektriciteit- en/of gasaansluiting voor
huishoudelijke doeleinden geldt een opzegvergoeding conform de
onderstaande tabel.
Uw contract loopt nog:
minder dan 18 maanden
18 tot 24 maanden
24 tot 30 maanden
meer dan 30 maanden

Opzegvergoeding:
€ 50,€ 75,€ 100,€ 125,-

8.3 Bij gebruik van uw elektriciteit- en/of gasaansluiting voor zakelijke
doeleinden geldt een opzegvergoeding. Deze vergoeding bedraagt
het verschil tussen de waarde van uw contract op basis van de
marktprijs van de nog te leveren periode op het moment van
beëindigen en de resterende waarde van uw contract, plus een
administratieve vergoeding van € 50,- exclusief btw. De
opzegvergoeding geldt per aansluiting.
8.4 Opzegvergoeding voor niet-zakelijk gebruik van
kleinverbruikaansluitingen zijn vrijgesteld van btw. Voor het zakelijk
gebruik van kleinverbruikaansluitingen geldt 21% btw.
8.5 Er is geen opzegvergoeding van toepassing bij een
Modelcontract.
Artikel 9. Uw gegevens
9.1 Met uw (online) akkoord heeft u een contract voor de levering van
elektriciteit en/of gas met ons afgesloten. U heeft expliciet akkoord
gegeven middels een checkbox op de persoonlijke online
offertepagina én met de digitale ondertekening. Met uw online
acceptatie heeft u Hezelaer gemachtigd om uw gegevens op te
vragen en neer te leggen bij het Contract Einde Register (CER). Het
CER is een vereniging van alle energieleveranciers. De vereniging
verzamelt gegevens van alle Klanten/ Afnemers van
energieleveranciers. Het belangrijkste doel van het CER is het
verlenen van informatie aan haar leden over de looptijd van
contracten.
9.2 Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hezelaer en
de vennootschappen binnen haar groep gebruiken uw gegevens voor
hun bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld om uw contract uit te voeren of voor
service- en commerciële berichten. Wilt u niet dat wij uw gegevens
gebruiken voor commerciële berichten? Dan kunt u zich altijd
afmelden via de link onder onze e-mails of via
www.hezelaer.nl/contact. Afmelden per post kan ook. Stuur uw brief
naar Hezelaer Energy B.V., Ulvenhoutselaan 12, 4835MC Breda. Op
www.hezelaer.nl/privacy leest u meer over privacy en Hezelaer.
Artikel 10. Slimme meter
10.1 Als u beschikt over een conventionele energiemeter, dan brengt
Hezelaer extra vaste leveringskosten van € 4,95 exclusief btw per
Hezelaer Energy

maand per conventionele meter in rekening. U kunt uw conventionele
energiemeter door de Netbeheerder laten vervangen voor een
slimme energiemeter. Als u de slimme meter eerder geweigerd heeft,
dan mag de Netbeheerder wel kosten in rekening brengen. Een
slimme meter voor elektriciteit en gas samen kost maximaal €71,40;
de plaatsing van een slimme meter voor elektriciteit kost maximaal
€66,64. Hezelaer kan u helpen met de aanvraag van een slimme
meter.
10.2 Met uw (online) akkoord heeft u een contract voor de levering
van elektriciteit en/of gas met ons afgesloten. Als de in dit contract
opgenomen aansluiting(en) over een slimme meter beschik(t)(ken), of
over een slimme meter kom(t)(en) te beschikken, heeft u met de
checkbox op de persoonlijke online offertepagina én met de digitale
ondertekening Hezelaer expliciet gemachtigd om de slimme meter(s)
gedurende de duur van de levering altijd uit te lezen. Hezelaer zal de
persoonlijke meetgegevens niet verstrekken aan derden.
10.3 U heeft hiermee ook toestemming aan uw netbeheerder verleend
om, voor de inkoop van uw energie door Hezelaer, uw meterstanden
per kwartier dagelijks op te halen om uw verbruik te berekenen. Dit
verbruik wordt geanonimiseerd verstrekt aan de
Programmaverantwoordelijke van Hezelaer. Uw individuele
meterstanden per kwartier en bijbehorende verbruiken worden
maximaal twee maanden bewaard door uw netbeheerder. Ook geeft
u toestemming aan uw netbeheerder om uw kwartierverbruiken en
meterstanden per de eerste van de maand geanonimiseerd te
verwerken in een maandrapportage en om deze maandrapportage te
verstrekken aan alle marktpartijen. Uw meterstanden per de eerste van
de maand worden voor maximaal vijf jaar opgeslagen in een register
en gebruikt voor herberekening van uw standaard jaarverbruik.
Artikel 11. Afrekenen op werkelijke verbruik (afrekensystematiek)
11.1 Wij rekenen altijd conform de kleinst beschikbare meetdata
(gemeten afname c.q. invoeding op kwartier-, uur-, dag- of
maandfrequentie) in euro bedragen (€/ct) tot twee decimalen af. Deze
euro bedragen worden bij afname naar boven op twee decimalen
(€/ct) nauwkeurig afgerond en bij invoeding naar beneden op twee
decimalen (€/ct) nauwkeurig afgerond.
Artikel 12. Vermindering energiebelasting
12.1 Met uw elektriciteitstarief per kWh betaalt u ook
energiebelasting. Als uw leveringsadres bestemd is om te wonen,
werken of een andere verblijfsfunctie heeft, ontvangt u hierop korting.
De hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de overheid. Dit een
bedrag inclusief btw per verbruik van 12 maanden. Als u bij ons
aangeeft dat uw leveringsadres een verblijfsfunctie heeft, wordt de
door de overheid jaarlijks vastgestelde vermindering energiebelasting
toegepast. In uw maandelijkse termijnbedrag wordt rekening
gehouden met deze belastingvermindering. Als er geen
elektriciteitslevering heeft plaatsgevonden, dan wordt er geen
energiebelasting geheven en bestaat er dus ook geen recht op
belastingvermindering.
12.2 Is er geen sprake (meer) van een verblijfsfunctie? Geef dit direct
aan ons door via 076-3030720 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten).
Als op een later moment blijkt dat uw opgave niet juist is, kunnen wij
hiervoor een fiscale naheffing ontvangen. De belastingvermindering
die aan u is verleend, vorderen wij dan van u terug en dragen wij af
aan de Belastingdienst. Is er toch sprake van een verblijfsfunctie,
terwijl u eerder aangaf dat dit niet zo was? Geeft dit dan ook direct
aan ons door. Dan passen wij dit aan. Let op: voor het later toepassen
van deze belastingvermindering zijn wij afhankelijk van de
Belastingdienst. Heeft u te veel energiebelasting betaalt, dan kunnen
wij dit terugbetalen tot aan vijf jaar terug.
Artikel 13. Een storing op het elektriciteitsnet of gasnet
13.1 Het transport van elektriciteit en/of gas is de
verantwoordelijkheid van uw netbeheerder. Bij een storing kunt u
contact op nemen met het Nationaal Storingsnummer 0800-9009
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(gratis). Hezelaer is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan
door een storing. U kunt hiervoor contact opnemen met uw
netbeheerder.
Artikel 14. Wettelijk verplichte bepalingen
14.1 U krijgt elektriciteit en/of gas geleverd zoals u dat van Hezelaer
mag verwachten.
14.2 Wij houden ons aan wettelijke verplichte bepalingen zoals:
- Gedragscode Consument en Energieleveranciers 2020
- Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012
14.3 Of nieuwe versies van deze gedragscodes op
www.hezelaer.nl/voorwaarden vindt u deze gedragscodes. We zijn
aangesloten bij de Geschillencommissie Energie.
14.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor elektriciteit- en gasstoringen.
Hiervoor is uw netbeheerder verantwoordelijk. Heeft u een storing?
Bel dan naar het Nationaal Storingsnummer 0800-9009 (gratis).
14.5 Wij archiveren energiecontracten zoveel mogelijk digitaal. U sluit
uw energiecontract met ons af in de Nederlandse taal.
Artikel 15. Slotbepalingen
15.1 Dit Algemeen Tarievenblad geldt vanaf 1 januari 2021. Op die
datum vervalt de vorige versie van het Algemene Tarievenblad. Op
www.hezelaer.nl/voorwaarden vindt u het Algemene Tarievenblad. U
kunt het ook gratis opvragen. Bel onze klantenservice 076-3030720 (u
betaalt uw gebruikelijke belkosten). Wij zijn bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.
15.2 Bepaalt een rechter dat een bepaling uit dit Algemene
Tarievenblad nietig of niet bindend is? Dan blijven de andere
bepalingen uit dit Algemene Tarievenblad geldig.
15.3 Dit Algemene Tarievenblad en de daarin genoemde tarieven
kunnen wijzigen, als dat volgens een bestaande dan wel nieuwe
wettelijke regeling of besluit van de overheid kan of moet. Wijzigingen
van de voorwaarden en tarieven worden tenminste 10 kalenderdagen
vóór inwerkingtreding bekend gemaakt op hezelaer.nl
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Contractvoorwaarden VolFlex

Energielevering consument/ZZP & klein zakelijk
Geldend vanaf 1 januari 2021

Artikel 1. VolFlex-tarief en looptijd
1.1 Uw contract gaat pas in op het moment dat uw netbeheerder de
switch (overdracht van uw EAN-code) heeft uitgevoerd en de te
beleveren EAN-code op de leveranciers EAN-code van Hezelaer
Energy B.V. staat geregistreerd.

23.00 tot 7.00 uur, in het weekeinde en op de volgende feestdagen: 1
januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e
en 2e Kerstdag. In de overige uren betaalt u dan het normaaltarief. In
delen van Brabant en Limburg beginnen de daluren op werkdagen
om 21.00 uur. Dit is afhankelijk van uw netbeheerder.

1.2 U betaalt per energieaansluiting vaste leveringskosten. Dit zijn de
kosten ongeacht de hoogte van uw verbruik. Tijdens de vaste looptijd
van uw contract wijzigen deze vaste leveringskosten niet.

1.14 Uw netbeheerder bepaalt op basis van deze verdeling uw
normaal- en dalverbruik en communiceert dat aan ons (leverancier).
Wij zijn gerechtigd de tarieven aan te passen als een/de netbeheerder
op enig moment mocht(en) beslissen om andere normaal- en daluren
te hanteren dan hier is aangegeven.

1.3 Het VolFlex-leveringstarief eindigt op de einddatum zoals
overeengekomen op uw VolFlex-contract.
1.4 De overeengekomen VolFlex-kostenopslag kan alleen worden
gewijzigd na afloop van de vaste looptijd.
1.5 Het leveringstarief van Hezelaer wordt van overheidswege
vermeerderd met energiebelasting, opslag duurzame energie, btw.
De overheid kan deze heffingen en btw wijzigen tijdens de looptijd
van het contract. Deze wijzigingen berekent Hezelaer aan u door.
Verder mag Hezelaer de tarieven wijzigen als de netbeheerder de
tarieven wijzigt, als de elektriciteit- en/of gasprofielen veranderen en
vanwege een overheidsmaatregel.
1.6 U kunt het actuele tarief terugvinden in het online Hezelaer
klantportaal https://energielevering.hezelaer.nl of opvragen bij onze
klantenservice via 076-3030720 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten).
1.7 Alle tariefwijzingen voor vallen onder het toezicht van de
Energiekamer van de Autoriteit Consument & Markt.
Elektriciteitsaansluitingen
1.8 Uw tarief wordt gespecificeerd in euro per kilowattuur (€/kWh).
1.9 U betaalt een variërend leveringstarief euro per kilowattuur
(€/kWh) elektriciteit die u verbruikt. Dit tarief varieert tijdens de
looptijd van uw contract per uur. De looptijd van uw contract kunt u
zelf bepalen.
1.10 Voor profiel gemeten elektriciteitsaansluitingen wordt uw tarief
aan het einde van elke maand vastgesteld op basis van de
gemiddelde maandelijkse EPEX SPOT Power NL Day Ahead
uurprijzen, verhoogd met uw VolFlex-kostenopslag zoals bepaald in
uw contract. Uw VolFlex-tarief elektriciteit is gebaseerd op de uurlijks
variërende spotmarktprijzen van de EPEX SPOT Power NL Day Ahead
markt. Deze marktprijzen kunt u vinden op de website van de
Europese Energiebeurs EPEX. Uw tarief varieert per maand en is gelijk
aan de gemiddelde EPEX SPOT Power NL Day Ahead uurprijzen
omgerekend naar €/kWh gedurende de respectievelijk normaal- en
daluren in de betreffende maand. EPEX, opgericht in 1999 onder de
naam APX Power NL, is een spotmarkthandelsplatform voor day
ahead-transacties (handel vandaag voor levering van elektriciteit
morgen).
1.11 Het gemiddelde maandelijkse EPEX SPOT Power NL Day Aheadtarief exclusief VolFlex-kostenopslag, overheidsheffingen en btw, kunt
u terugvinden op de website van Hezelaer.
1.12 De VolFlex-kostenopslag is de vergoeding die u aan ons
betaalt voor het inkopen, verwerken en leveren van elektriciteit aan
u. De VolFlex-kostenopslag is inclusief uw verbruiksprofiel weging,
onbalanskosten en voor gas inclusief regiostoeslag. De Volflexkostenopslag komt boven op de gemiddelde maandelijkse EPEX
SPOT Power NL Day Ahead marktprijs voor elektriciteit.
1.13 Uw leveringstarief op de factuur per kWh elektriciteit hangt af van
uw elektriciteitsmeter. U betaalt het enkeltarief als uw meter één
(actief) telwerk heeft. Al het verbruik wordt tegen het enkeltarief
afgerekend. Wanneer uw meter twee (actieve) telwerken heeft, betaalt
u voor het verbruik in de daluren het daltarief. De daluren zijn van

Gasaansluitingen
1.15 Uw tarief wordt gespecificeerd in euro per kubieke meter
(€/Nm3).
1.16 U betaalt u een variërend leveringstarief euro per kubieke meter
(Nm3) gas die u verbruikt. Dit tarief varieert tijdens de looptijd van uw
contract per dag. De looptijd van uw contract kunt u zelf bepalen.
1.17 Voor profiel gemeten gasaansluitingen wordt uw tarief aan het
einde van elke maand vastgesteld op basis van de gemiddelde
maandelijkse PEGAS European Gas Spot Index | TTF dagprijzen
omgerekend naar €/Nm3 (n; 35,17), verhoogd met uw VolFlexkostenopslag zoals bepaald in uw contract. Één kubieke meter (n;
35,17) gas komt overeen met 9,7694 kWh. Uw VolFlex-tarief gas is
gebaseerd op de dagelijks variërende spotmarktprijzen van de
PEGAS European Gas Spot Index | TTF markt. Deze marktprijzen
kunt u vinden op de website van de Europese Energiebeurs
Powernext. PEGAS is één platform voor één Europese gasmarkt.
PEGAS is het centrale gashandelplatform van EEX Group dat wordt
beheerd door Powernext.
1.18 Het gemiddelde maandelijkse PEGAS European Gas Spot Index |
TTF-tarief exclusief VolFlex-kostenopslag, overheidsheffingen en btw,
kunt u terugvinden op de website van Hezelaer.
1.19 De VolFlex-kostenopslag (inclusief regiotoeslag en onbalans) is
de vergoeding die u aan ons betaalt voor het inkopen, verwerken en
transporteren van gas aan u. De VolFlex-kostenopslag komt boven op
het gemiddelde maandelijkse PEGAS European Gas Spot Index | TTF
marktprijs voor gas.
1.20 De regiotoeslag is in de VolFlex-kostenopslag inbegrepen.
1.21 Het leveringstarief hangt onder andere af van het gasprofiel. Dit
gasprofiel stelt uw netbeheerder ieder jaar vast op basis van uw
gasaansluiting en de hoeveelheid gas die u verbruikt.
Artikel 2. Automatische verlenging na einde looptijd van uw
contract
2.1 Uw VolFlex-contract met vaste looptijd heeft een opzegtermijn van
30 dagen en wordt na afloop van de looptijd automatische verlengd
in een VolFlex-contract met onbepaalde looptijd, tenzij u een ander
contract met Hezelaer afsluit.
2.2 Het VolFlex-contract heeft geen vast leveringstarief. Het
gemiddelde maandelijkse VolFlex-leveringstarief exclusief VolFlexkostenopslag, overheidsheffing en btw kunt u op de website van
Hezelaer terugvinden (www.hezelaer.nl/tarieven).
2.3 U kunt de automatische verlenging zonder kosten of boete op
ieder gewenst moment opzeggen.
VolFlex-leveringstarief
2.4 Het VolFlex-tarief wordt vastgesteld op basis van de actuele
dagmarkt situatie in Nederland.
2.5 De VolFlex-kostenopslag is de vergoeding die u aan ons betaalt
voor het inkopen, verwerken en leveren van elektriciteit en/of gas aan
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u. De VolFlex-kostenopslag is inclusief uw verbruiksprofiel, onbalans
en voor gas inclusief regiostoeslag. De Volflex-kostenopslag komt
boven op de gemiddelde maandelijkse dagmarktprijs; voor
elektriciteit is dat de dagmarktindex ‘EPEX SPOT Power NL Day
Ahead’ van de elektriciteitsbeurs European Energy Exchange en voor
gas is dat de dagmarktindex ‘PEGAS European Gas Spot Index | TTF’
van de Energiebeurzen Powernext en European Energy Exchange
(EEX).
Elektriciteitsaansluitingen
2.6 Uw leveringstarief is direct afgeleid van de prijsvorming op de
dagmarkt voor elektriciteit; EPEX SPOT (voorheen APX) Power NL +
VolFlex-kostenopslag per kWh.
2.7 Uw VolFlex-kostenopslag voor elektriciteit is € 0,0150 per kWh
(inclusief btw) op het rekenkundig gemiddelde van EPEX SPOT Power
NL Day Ahead.

zullen wij de teruggeleverde elektriciteit volgens een gemiddeld
verbruiksprofiel over het jaar verdelen. Bij saldering geldt voor de
teruggeleverde elektriciteit precies hetzelfde tarief als dat u betaalt
voor de levering van elektriciteit in de desbetreffende periode per
eenheid kWh (inclusief btw, opslag duurzame energie en
energiebelasting, exclusief vaste leveringskosten). Wij salderen de
totaal teruggeleverde elektriciteit van alle actieve telwerk(en). Blijkt na
deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan
verbruikt (netto invoeding), dan ontvangt u hiervoor van ons een
terugleververgoeding van ten minste 80% van het kale leveringstarief
exclusief btw. Loopt de meter achteruit als u teruglevert, dan
registreert de meter altijd uw nettoverbruik. Dit betekent dat de meter
zelf de teruggeleverde elektriciteit verrekent met de elektriciteit die u
verbruikt via het openbare net, die wij leveren.

2.8 Als u een slimme elektriciteitsmeter heeft, kunt u aan ons vragen
om u af te reken op basis van uw werkelijk gemeten uurverbruik.
Gasaansluitingen
2.9 Uw leveringstarief is direct afgeleid van de prijsvorming op de
dagmarkt voor gas; PEGAS European Gas Spot Index | TTF + VolFlexkostenopslag per Nm3.
2.10 Uw VolFlex-kostenopslag voor gas is € 0,079 per Nm3 inclusief
btw op het rekenkundig gemiddelde van PEGAS European Gas Spot
Index | TTF (EGSI | TTF).
2.11 Als u een slimme gasmeter heeft, kunt u aan ons vragen om u af
te reken op basis van uw werkelijk gemeten dagverbruik.
2.12 De regiotoeslag is in de VolFlex-kostenopslag inbegrepen.
VolFlex vaste leveringskosten
2.13 Per aansluiting betaalt u vaste leveringskosten. Dit zijn
verbruiksonafhankelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden
overeengekomen en vastgelegd in uw contractbevestiging, ook
wanneer deze automatisch wordt verlengd. De vaste leveringskosten
wijzigen niet tijdens de vaste looptijd.
2.14 De vaste leveringskosten bij een automatische verlenging naar
een VolFlex-contract met onbepaalde looptijd bedragen € 7,25
inclusief btw per aansluiting per maand.
Artikel 3. Elektriciteit terugleveren
3.1 Wekt u zelf elektriciteit op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? U
kunt deze elektriciteit direct gebruiken. De elektriciteit die u niet direct
gebruikt, levert u via uw aansluiting terug aan het openbare net.
3.2 Vanaf het moment dat er sprake is van teruglevering zullen we de
vaste leveringskosten verhogen met € 5,99 per maand inclusief btw.
Kleinverbruikaansluitingen
3.3 Als de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting niet groter is dan
3*80 ampère en/of de capaciteit van uw gasaansluiting niet meer is
dan 40 Nm3 gas per uur, dan beschikt u over een
kleinverbruikaansluiting.
3.4 Voor kleinverbruikaansluitingen geldt dat de door u
teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit u op jaarbasis
tegen elkaar mag wegstrepen. Dat noemen we salderen. U mag bij
ons altijd salderen tot uw eigen gebruik, maar om te kunnen salderen
moet u wel uw zonnepanelen op www.energieleveren.nl hebben
aangemeld.
3.5 U betaalt dus alleen uw netto verbruik per jaar. Saldering gebeurt
via de periodieke afrekening (jaarnota) op basis van de bekende
meterstanden. Wanneer wij geen meterstanden hebben ontvangen
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Modelformulier voor ontbinding leveringsovereenkomst
consumenten
Energielevering consumenten
Geldend vanaf 1 april 2017
Wanneer u een leveringsovereenkomst met Hezelaer Energy (Leverancier) aan bent gegaan, dan heeft u recht op een wettelijke bedenktermijn
van 14 kalenderdagen, waarin u zonder opgave van redenen de leveringsovereenkomst kunt ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de
datum van ondertekening van de overeenkomst. Wanneer u binnen deze 14 kalenderdagen de overeenkomst wilt ontbinden, dan
verzoeken we u dit formulier in te vullen en naar ons toe te sturen.
Let op: indien u ervoor gekozen heeft om binnen deze 14 kalenderdagen al energie af te nemen van Hezelaer Energy dan kunt u nog steeds
gebruik maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. De al geleverde energie zal dan door Hezelaer Energy bij u in
rekening worden gebracht tegen het in de overeenkomst overeengekomen tarief.
U kunt dit formulier sturen naar service@hezelaer.nl of per post naar:
Hezelaer Energy
Ulvenhoutselaan 12
4835MC Breda
Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de levering van elektriciteit en/of gas wil herroepen.
Het gaat om het volgende leveringsadres:
Straat & huisnummer
______________________________________________________________________
Postcode & plaats
______________________________________________________________________
Klantnummer
______________________________________________________________________
Naam
______________________________________________________________________
Datum
______________________________________________________________________
Handtekening
______________________________________________________________________
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