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Algemene voorwaarden Grootverbruik aansluitingen
Vooraf:
Klant verklaart een separate overeenkomst met de Regionale Netbeheerder Elektriciteit te hebben aangegaan
met betrekking tot de aan klant te leveren gewenste aansluit-,transport- en systeemdiensten en aan alle
daaruit voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.
Met betrekking tot de overeengekomen overeenkomst gelden de navolgende zaken:
Definities:
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
Elektriciteitswet:
Wet van 2 juli 1998, houdende regels m.b.t. de productie, het transport en de
levering van elektriciteit, alsmede de latere wet(ten) tot wijziging;
Verbruikgegevens:
De meetgegevens – piek- en dalverbruik (kWh), kwartiervermogen (kW) en
blindverbruik (kVArh) – afkomstig uit de hoofdmeter van het Aansluitpunt;
Netbeheerder:
De door de DTe erkende Regionale Netbeheerder Elektriciteit ter plaatse van
het Aansluitpunt; met name < zie aanhangsel >
Programma
De verantwoordelijkheid van afnemers en vergunninghouders om programma’s
verantwoordelijkheid m.b.t. de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te stellen
(PV):
of te doen opstellen ten behoeve van Netbeheerders en zich met inachtneming
van de voorwaarden bedoeld in art. 26 van de Elektriciteitswet, te gedragen
overeenkomstig die programma’s;
Aansluitpunt:
Als aansluitpunt geldt de elektriciteitsvoeding met voldoende capaciteit om
Afnemer in de totale behoefte aan elektrische energie te voorzien en welke op
ondubbelzinnige wijze gekenmerkt wordt door een unieke EAN-code;
Ongewogen Maandprijs De per maand te berekenen ongewogen gemiddelde APX prijs, gedifferentieerd
gemiddelde APX:
naar Peak en Off Peak. Peak: prijs is som van alle noteringen gedurende Peak
uren (werkdagen van 07.00 u tot 23.00 u) / aantal uren Peak. Off Peak: prijs is
som van alle noteringen gedurende Off Peak uren (alle overige uren) / aantal
uren Off Peak.
Artikel 1

Onderwerp - strekking

Het gesloten contract/offertebestand heeft tot onderwerp de levering door Sepa Green en de afname door
klant. van elektriciteit en/of gas ten behoeve van de in het contractvermelde Aansluitpunt(en). In geval van
een verhuizing zal een nieuw Aanhangsel worden vervaardigd zodatdeze overeenkomst ten behoeve van de
nieuwe Aansluiting(en) geldt. In geval van verkoop/overdracht vande Aansluiting(en) verplicht klant zich
ertoe de rechten en plichtenvoortkomend uit deze overeenkomst over te dragen aan de nieuwe
eigenaar/gebruiker. Deze levering geschiedt onder de hierna volgende voorwaarden en bedingen.
Artikel 2

Omvang van de levering

1. Klant verbindt zich ertoe de totale behoefte aan elektriciteit voor het Aansluitpunt bij Sepa Green af te
nemen, welke elektriciteit Sepa Green zich verplicht aan klant te leveren.
2. Bij de levering wordt uitgegaan van een voorspeld jaarverbruik zoals aangegeven in het Aanhangsel,
opgesplitst in hoogtarief-uren (werkdagen tussen 7.00 uur en 23.00 uur) en laagtarief-uren (alle uren,
niet zijnde hoogtarief-uren).
3. Er is voor klant, voor deze aansluiting(en) binnen deze
overeenkomst geen minimale- of maximale afnameverplichting van toepassing.
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Artikel 3

Verbruikgegevens

De feitelijke geleverde hoeveelheid elektrische energie zal worden vastgesteld door de Netbeheerder aan de
hand van metingen met een meetinrichting die voldoet aan de eisen van de meetcode.
Artikel 4

Programmaverantwoordelijkheid

Programmaverantwoordelijkheid van klant wordt volledig overgenomenen uitgevoerd door Sepa Green,
inclusief onbalans. Klant geeft SepaGreen tijdig alle benodigde informatie om een adequate uitvoering van
deze Programmaverantwoordelijkheidmogelijk te maken. Met name betreft dit ten minste de uurdata van de
aansluiting(en) welke zijn voorzien vantelemetrie. In geval deze niet beschikbaar zijn is Sepa Green
gevolmachtigd om klant te faciliteren bij het opvragen van de meetdata bij zijn Meetbedrijf.
Artikel 5

Garantie

Sepa Green staat er jegens klant voor in, dat hij voldoende elektrischeenergie produceert en/of heeft
ingekocht om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit dezeovereenkomst. In geval van een
onvoldoende eigen productie of een te laag ingekochte hoeveelheid zal SepaGreen gehouden zijn om ten
behoeve van klant elders - eventueel op de
elektriciteitsbeurs - in te kopen. Indien dit leidt tot hogere kosten komen die voor rekening van Sepa Green.
Artikel 6

Tarieven en condities

1. Klant is aan Sepa Green terzake van de levering vergoedingen verschuldigd volgens de
overeengekomen prijzen en condities.
De vastrecht vergoeding per aansluiting bedraagt € 3,50 per maand.
2. Bedragen zijn netto voor profiellevering van elektriciteit inclusief programmaverantwoordelijkheid
(commodity price) en exclusief BTW.
3. Alle overeengekomen prijzen zullen worden verhoogd met de van overheidswege te innen belastingen,
toeslagen en heffingen, die Sepa Green krachtens een besluit van de overheid verplicht of gerechtigd is in
rekening te brengen en af dient te dragen. Sepa Green zal vrijstelling van energiebelasting in de
facturering faciliteren nadat klant een getekende schriftelijkeverklaring heeft verstrekt welke voldoet aan
de relevante wettelijke vereisten. Deze schriftelijke verklaringdient jaarlijks te worden verstrekt.
4. Alle kosten voor aansluiting-, transport- en systeemdiensten zijn voor rekening van klant en worden door
de Netbeheerder separaat aan klant gefactureerd volgens het zogenaamde netbeheerdersmodel.
5. De geleverde elektriciteit is op basis van tenminste 20% duurzame elektriciteit uit Nederland. Sepa Green
Energy B.V. streeft ernaar te allen tijden groene elektriciteit uit Nederland te leveren. Indien Sepa Green
Energy B.V. ten gevolge van overheidsmaatregelen of door andere buiten haar invloed liggende
omstandigheden niet voldoende duurzame elektriciteit uit Nederland beschikbaar heeft, zal de duurzame
elektriciteit uit Nederland worden vervangen door garanties van oorsprong uit het buitenland. Indien dit
niet mogelijk is, zal de levering van duurzame elektriciteit procentueel verminderd worden en aangevuld
worden met andersoortige elektriciteit (opgewekt met reguliere energiebronnen zoals steenkool en
aardgas).
Artikel 7

Facturering en betaling

1. Sepa Green zal op basis van de Verbruikgegevens, of bij ontbreken daarvan op basis van tussentijdse
realistische schattingen, maandelijks een factuur samenstellen en deze aan klant doen toekomen.
Betaling dient plaats te vinden via automatische incasso. Klant machtigt dan hierbij Sepa Green om het
verschuldigde bedrag vanzijn bankrekening af te schrijven op zijn vroegst 14 dagen na de datum van
verzending van de factuur.
2. Indien betalingen gestorneerd worden of indien klant op enige
andere wijze niet tijdig en/of niet volledig betaalt, kan Sepa Green het bedrag van de factuur verhogen
met de wettelijke rente, onverminderd het recht van Sepa Green om de levering te beëindigen indien
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klant, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, nalatig blijft in zijnbetaling.
3. Sepa Green behoudt zich het recht voor om vóór het aangaan of gedurende de looptijd van deze
overeenkomst aanvullende betalingszekerheden te verlangen indien de financiële situatie en/of het
betalingsgedrag van klant. daartoe aantoonbare aanleiding geeft.
Artikel 8

Duur van de overeenkomst - looptijd

1. Deze overeenkomst treedt in werking per overeengekomen ingangsdatum dan wel op het moment dat de
feitelijke switch door de Netbeheerder is doorgevoerd. Tot aan het moment van de switch blijft de “oude”
leverancier de fysieke elektriciteitslevering verzorgen.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan (afhankelijk van de gekozen optie) voor de overeengekomen duur
zoals vermeld op het voorstel cq contract.
3. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij deze tenminste drie maanden
voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk is opgezegd per aangetekende brief.
4. Levering begint in de vermelde leveringsperiode op de eerste dag om 00:00 uur en eindigt op de laatste
dag om 24:00 uur. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
5. In geval van contractopzegging eindigt de daadwerkelijke levering te allen tijde pas wanneer door de
Netbeheerder een leveranciersswitch heeft plaatsgevonden. Sepa Green is gerechtigd om leveringen tot
aan het moment van de feitelijke leveranciersswitch in rekening te brengen.
6. Indien klant na het verstrijken van deze overeenkomst niet tijdig
heeft zorggedragen voor het aangaan van een rechtsgeldige leveringsovereenkomst met een andere
leverancier, zal Sepa Green als nadere leverancier fungeren tot klant een nieuwe overeenkomst heeft
gesloten en alle daartoe benodigde handelingen zijnuitgevoerd. In deze situatie is Sepa Green gerechtigd
voor profilerings- en administratiekosten degehanteerde tarieven te verhogen met 2 €ct/kWh. Hierbij
vormen voor het bepalen van het hoog- en
laagtarief de gemiddelde APX-prijzen over de betreffende periode van telkens 1 maand de basis.
Artikel 9

Vroegtijdige beëindiging

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 is vroegtijdige beëindiging mogelijk in geval Sepa Green in
gebreke blijft te leveren, dan wel Klant nalatig blijft te betalen overeenkomstig artikel 7, of wanneer één
der partijen surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
2. Indien deze overeenkomst wordt ontbonden wegens tekortkoming in de nakoming door klant, waaronder
inbegrepen surséance van betaling of faillissement, is klant hiervoor een vaste vergoeding aan
Sepa Green verschuldigd.
3. Indien klant naar een andere leverancier wisselt zonder opzegging volgens 8.3 en 8.4 heeft Sepa Green
recht op een vaste vergoeding, onverminderd het recht van SepaGreen op vergoeding die voortvloeit uit
overige contractuele bepalingen en vergoeding van de schade ende buitengerechtelijke kosten.
4. De vaste vergoeding bedraagt het verschil tussen de waarde van het contractuele volume op basis van de
marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van het contractuele volume met een
minimum van 15% van de waarde van het contractuele volume over de resterende looptijd, plus een
administratieve vergoeding van € 150,-. Tevens is Sepa green gerechtigd eventuele derving door middel
van marktwerking door te berekenen aan de klant.
Artikel 10

Aansprakelijkheid

1. Sepa Green is - behoudens overmacht - slechts aansprakelijk voor de levering van de aan klant op grond
van deze overeenkomst gecontracteerde hoeveelheidelektrische energie. Sepa Green aanvaardt geen
aansprakelijkheid en is niet tot enige schadevergoedinggehouden indien geen levering plaats vindt door
een tekort in de aansluiting of onderbreking van hettransport via het elektriciteitsnet.
2. In geval van tekort of onderbreking zal Sepa Green al het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst
mogelijke termijn de levering te hervatten.
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Artikel 11

Geschillen – toepasselijk recht

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan i.v.m. de uitvoering van deze overeenkomst, dan
wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op grondslag daarvan worden
beslecht door de gewone rechter te Almelo.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12

Slotbepalingen

1. Indien het bij of krachtens de Elektriciteitswet bepaalde tot omstandigheden leidt van dien aard dat de
ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst ten opzichte van één of beide partijen naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht, dan zullen partijen deze
overeenkomst voor zover noodzakelijk aanpassen. Is voortzetting van deze overeenkomst niet meer
mogelijk, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe
overeenkomst.
2. Partijen zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen
aan een groepsmaatschappij. Voor overdracht van de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst aan anderen dan hiervoor genoemde derden is toestemming vereist van de wederpartij,
die deze toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.
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