Aansluit- en leveringscontract
Warmte, elektriciteit en/of transitiegas voor consumenten

Aansluit- en leveringscontract
Traaise Energie Maatschappij

Afnemer
Aanhef

Mevr.

Dhr.

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Indien van toepassing
Bedrijfsnaam
KvK-nummer

Leveringsadres (aansluitadres)
Straatnaam
Huisnummer + toev.
Postcode
Woonplaats
Verblijfsfunctie?

Ja

Nee (Kies 'Ja' indien dit adres een woon- of werkfunctie heeft.)

Factuur per post?

Ja

Nee (Let op! Hiervoor wordt € 4,84 per factuur in rekening gebracht.)

Factuuradres (indien afwijkend)
Straatnaam
Huisnummer + toev.
Postcode
Woonplaats
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Aansluiting op het Traais Warmtenetwerk
Aansluitcontract met het Eerste Traais Warmtebedrijf BV

Eerste Traais Warmtebedrijf
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.

1. Met het aanvinken ‘Aansluiting op het Traais Warmtenetwerk’ geeft afnemer opdracht een warmteaansluiting, inclusief
aansluitleidingen te realiseren op het leveringsadres zoals benoemd in dit contract.

2. ETW zal in overleg met de afnemer de afleverset op de in het inventarisatierapport aangewezen plaats en wijze
aanbrengen. Het exacte tracé van de aansluitleidingen en locatie van de te plaatsen afleverset zijn aangegeven in het
door afnemer getekende inventarisatierapport.
3. Op het aansluitcontract warmte zijn de algemene aansluitvoorwaarden kleinverbruiker ETW v012019 van toepassing. Er
wordt door ETW een eenmalige aansluitvergoeding in rekening gebracht na oplevering van de warmteaansluiting. De
aansluitvergoeding is gebaseerd op de uitgevoerde inventarisatie en vastgelegd in het inventarisatierapport.

Bovenstaande punten 1 t/m 3 zijn niet van toepassing voor nieuwbouwprojecten.

Voor nieuwbouwprojecten:
•
•

Op het aansluitcontract warmte zijn de algemene aansluitvoorwaarden kleinverbruiker ETW v012019 van toepassing.
Woningen nieuwbouwproject E-veld krijgen een aanvoertemperatuur van minimaal 55°C (in tegenstelling tot de
genoemde aanvoertemperatuur genoemd in art 5.8. Algemene Aansluitvoorwaarden kleinverbruiker)
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Levering warmte
Leveringscontract met Kelvin BV

Leverancier warmte
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.

Kosten
Tot en met 31 december 2022.
Alle bedragen zijn inclusief btw

Van 1 januari 2023 t/m december
2023
Alle bedragen zijn inclusief btw

Vaste bijdrage ruimteverwarming &
warm tapwater

€ 318,69 per jaar

€ 399,30 per jaar

Verbruikskosten warmte

€ 25,50 per Gj

€ 39,08 per Gj

Meterhuur

€ 0,- per jaar

€ 27,47 per jaar

Tarief voor vaste bijdrage ruimteverwarming, tapwater en meterhuur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI cijfer.

Warmtemeter (wordt standaard geleverd bij de afgifteset)
Aanwezig

Niet aanwezig

Met ondertekening van dit contract verleen je toestemming voor het uitlezen van de warmtemeter op het opgegeven
leveringsadres.

Voorwaarden
Artikel 1 Levering
1.1 Dit leveringscontract wordt van kracht op de dag dat de afnemer het leveringscontract heeft ondertekend of, indien dat
eerder is, de datum waarop de woning of voorziening feitelijk is geleverd. Het leveringscontract wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd en kan met inachtneming van de algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruiker V012019 (zie
www.traaiseenergiemaatschappij.nl) 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.
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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.
De compensatieregeling is beschikbaar op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
1.4 Verbruiker verplicht zich voor de ruimteverwarming uitsluitend gebruik te maken van de ETW ter beschikking gestelde
warmteaansluiting.
1.5 De aanvoertemperatuur van het water voor ruimteverwarming is minimaal 60 ºC en maximaal 80 ºC. Woningen
nieuwbouwproject E-veld krijgen een aanvoertemperatuur van minimaal 55°C.
1.6 Indien verbruiker een hogere aansluitwaarde (CW-klasse) wenst van de afleverset (dan de waarde van de huidige cvketel), dan is dit mogelijk. De verbruiker betaalt de meerkosten.

Artikel 2 Tarieven en betaling
2.1 De maximale leveringstarieven worden jaarlijks door de ACM bepaald. De TREM overlegt jaarlijks met ETW over de
tarieven van1 januari tot en met 31 december van dat jaar.
2.2 Verbruiker betaalt 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 dit contract geef je
toestemming doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om doorlopend bedragen van je rekening af te
schrijven (SEPA-machtiging, zie bijlage).
Artikel 3 Algemene voorwaarden

3.1 Op dit contract zijn de algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruiker v012019 van toepassing, zoals te downloaden
op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
3.2 Woningen nieuwbouwproject E-veld krijgen een aanvoertemperatuur van minimaal 55°C (in tegenstelling tot de
genoemde aanvoertemperatuur genoemd in art 7.1. Algemene Leveringsvoorwaarden kleinverbruiker)
3.3 Op dit contract inclusief algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.4 Jaarlijkse tarieven en de compensatieregeling maken integraal onderdeel uit van dit contract en zijn tevens te
downloaden op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
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Levering elektriciteit en/of transitiegas
Leveringscontract met Hezelaer Energy B.V.

Leverancier elektriciteit en transitiegas
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 en/of gas kleinverbruiksaansluitingen het volgende te zijn overeengekomen.
Kosten elektriciteit
De variabele leveringskosten elektriciteit komen tot stand door het volgen van de dagmarkt (EPEX SPOT POWER NL). Dit
vormt het basistarief, waarin verschillende tarieven ontstaan op normaal-, dal- en enkeltarief. Dit basistarief wordt
vermeerderd met een kostenopslag, een groentoeslag en de verplichte energiebelastingen, zoals hieronder gedefinieerd.

per kWh

Leveringstarief1

VolFlex
kostenopslag2

Groentoeslag3

Energiebelasting4

ODE5

VolFlex tarief6

EPEX SPOT
POWER NL

0,010650 €/kWh

0,004840 €/kWh

0,0445159 €/kWh

0,036905 €/kWh

Vaste leveringskosten voor de elektriciteitsaansluiting zijn € 0,39781 per dag inclusief 21% btw (12,10 euro per maand).

1.
2.
3.

Het leveringstarief is inclusief btw en exclusief groene energietoeslag en overheidsheffingen.
Er wordt een kostenopslag gerekend op de EPEX SPOT POWER NL Day Ahead Marktprijs.
Er wordt een groene energietoeslag gerekend voor de levering van elektriciteit uit Nederlandse Wind uit Hazeldonk tot

4.
5.

De genoemde leveringstarieven gelden voor een verbruik van 0 - 10.000 kWh en zijn o.b.v. de belastingtarieven van
2022. Voor hogere verbruiken gelden belastingtoeslagen zoals vermeld op www.hezelaer.nl/tarieven.
ODE is de afkorting van Opslag Duurzame Energie en is een overheidstoeslag die wordt berekend per verbruikte kWh.

6.

De kosten voor inkoop en balancering worden integraal opgenomen in het VolFlex tarief.

aan oplevering windmolen De Noord.

De genoemde tarieven zijn o.b.v. de belastingtarieven van 2022.

Looptijd
Looptijd leveringsperiode is onbepaalde tijd.
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Kosten transitiegas
De variabele leveringskosten transitiegas komen tot stand door het volgen van de dagmarkt (PEGAS EGSI | TTF). Dit vormt
het basistarief dat wordt vermeerderd met een kostenopslag, een groentoeslag en de verplichte energiebelastingen, zoals
hieronder gedefinieerd.

per m3

Leveringstarief7

VolFlex
kostenopslag8

Groentoeslag9

Energiebelasting10

ODE11

VolFlex tarief12

PEGAS EGSI | TTF

0,093170 €/kWh

0,000000 €/kWh

0,439496 €/kWh

0,104665 €/kWh

Vaste leveringskosten voor de elektriciteitsaansluiting zijn € 0,39781 per dag inclusief 21% btw (12,10 euro per maand).
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Het leveringstarief is inclusief regiotoeslag en exclusief groene energietoeslag en overheidsheffingen.
Er wordt een kostenopslag gerekend op de PEGAS European Gas Spot Index | TTF marktprijs.
Er wordt geen groentoeslag gerekend.
De genoemde leveringstarieven gelden voor een verbruik van 0 - 170.000 m3 en zijn o.b.v. de belastingtarieven van
2022. Voor hogere verbruiken gelden belastingtoeslagen zoals vermeld op www.hezelaer.nl/tarieven.

ODE is de afkorting van Opslag Duurzame Energie en is een overheidstoeslag die wordt berekend per verbruikte m3.
De genoemde tarieven zijn o.b.v. de belastingtarieven van 2022.
De kosten voor inkoop en balancering worden integraal opgenomen in het VolFlex tarief.

Extra kosten bij factuur per post
Indien je hebt gekozen om de factuur per post te ontvangen, zal € 4,84 per factuur per maand in rekening worden gebracht.
Looptijd
Looptijd leveringsperiode is onbepaalde tijd.

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

Traaise Energie Maatschappij BV

energie@traaiseenergiemaatschappij.nl

Handelsregister 71736972

Schansstraat 17

www.traaiseenergiemaatschappij.nl

BTW nr NL 8588.292.77.B01

4844 AR Terheijden

IBAN NL 41 RABO 03574051 29

Versie oktober 2022
Pagina 7 van 10

Aansluit- en leveringscontract
Traaise Energie Maatschappij

Voorwaarden
Door ondertekening van het contract ga je akkoord met de Model aansluit- en transportovereenkomst -versie2013- tussen
jou en je netbeheerder. Deze kun je downloaden op www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
Ook ga je akkoord met onderstaande voorwaarden, welke tevens zijn te downloaden op
www.traaiseenergiemaatschappij.nl.
•

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikaansluitingen Consument/ZZP & Klein Zakelijk – versie2.0

•

Contractvoorwaarden VolFlex- Energielevering Consument/ZZP & Klein Zakelijk – versie6.0

•
•
•

Toelichting op Algemene Voorwaarden Kleinverbruikaansluitingen Consument/ZZP & Klein Zakelijk – versie2.0
Algemeen Tarievenblad Kleinverbruikaansluitingen Energielevering Consument/ZZP & Klein Zakelijk – versie3.0
Modelformulier voor ontbinding leveringsovereenkomst Consument – versie2.0
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Wil jij Traaise Energie? Vink jouw keuze aan en geef ingangsdatum op
Aansluiting op het Traais Warmtenetwerk & levering warmte
Bij eerstvolgende leveringsmogelijkheid

Levering elektriciteit
Per

(Voorkom een boete, check de looptijd contract huidige leverancier)

Geschat elektriciteitsverbruik per jaar

Levering transitiegas
Per

(Voorkom een boete, check de looptijd contract huidige leverancier)

Huidig gasverbruik per jaar

Ondertekening

Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
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Doorlopende SEPA-machtiging
Incassant

Naam

Traaise Energie Maatschappij BV

Adres

Schansstraat 17

Postcode

4844 AR

Woonplaats

Terheijden

Incassant ID

NL02ZZZ717369720000

Kenmerk machtiging

{ betreft je toekomstige klantnummer }

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Traaise Energie Maatschappij BV om een incasso-opdracht
te sturen naar jouw bank om een bedrag van de rekening af te schrijven wegens de levering van warmte, elektriciteit en/of
transitiegas.
Middels deze incasso is de betalingsverplichting richting Kelvin BV en/of Hezelaer Energy BV voldaan.
Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met je bank.
Contractant
Naam
Adres
Postcode/ Woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)
Plaats
Datum
Handtekening
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