Bijlage: Product voorwaarden Groene Elektriciteit
Deze Bijlage maakt integraal deel uit van de Leveringsovereenkomst
voor de Levering van Elektrische Energie indien er sprake is van
levering van Groene Elektriciteit
1.

Kenmerken van de Levering

1.

Afnemer wenst van Leverancier, ten behoeve van zijn
Aansluitingen, Groene Elektriciteit toegeleverd te krijgen ter
vervanging
van
(een
deel
van)
de
in
de
Leveringsovereenkomst
overeengekomen
te
leveren
Elektrische Energie, waarbij deze Bijlage de nadere
voorwaarden tussen Partijen voor de vervanging bepaalt,
onder de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst.
De Levering van Groene Elektriciteit geschiedt gedurende de
looptijd die u gekozen heeft bij 1. Product(en) en prijzen in
Tabel: Opslagen Groene Elektriciteit waarbij ten aanzien
van rechten en verplichtingen die noodzakelijkerwijs nog
voortduren in verband met de correcte afwikkeling van de van
deze Bijlage, deze Bijlage eerst eindigt zoveel later als
noodzakelijk voor die correcte afwikkeling.
Er zal geen Groene Elektriciteit geleverd worden na de
Leveringsperiode van de Leveringsovereenkomst als er nog
Levering van Elektrische Energie door Leverancier
plaatsvindt.
Afnemer verbindt zich Groene Elektriciteit exclusief van
Leverancier af te nemen.

2.

3.

4.

2.

Productbeschrijving Groene Elektriciteit

1.

Groene Elektriciteit is “grijze” Elektrische Energie, die
vergroend is door middel van certificaten die worden
uitgegeven door CertiQ ten behoeve van het vergroenen van
grijze elektriciteit (hierna: “Garanties van Oorsprong” (GvO’s)).
De GvO’s, zoals voor de Afnemer door Leverancier ingekocht,
worden door Leverancier afgeboekt van zijn CertiQ GvOrekening aan de hand van de hoeveelheid geleverde
Elektrische Energie op basis van de Leveringsovereenkomst
en deze Bijlage. Levering buiten de grenzen van de in de
Specificaties opgenomen gegevens, geschiedt tegen een door
Leverancier te bepalen prijs. Leverancier is gerechtigd naar
aanleiding van deze overschrijding verschuldigde bedragen bij
Afnemer in rekening te brengen.
Indien en voor zover aan het eind van de in de Specificaties
aangegeven periode, waarvoor deze Specificaties gelden,
blijkt dat Afnemer buiten de bandbreedte is getreden, is
Leverancier gerechtigd om de hiermee verband houdende
kosten aan Afnemer in rekening te brengen op basis van
nacalculatie.
Indien en voor zover de gegevens bij de Leverancier nog niet
bekend zijn, zoals bedoeld in Artikel 13 (Bepaling omvang
van Levering, onderzoek van meetinrichting, gevolgen
van onjuiste meting) van de Algemene Voorwaarden zodat
Leverancier aan de hand van deze gegevens binnen een
maand ná de maand waarin de Levering heeft
plaatsgevonden, de geleverde Elektrische Energie kan
vergroenen op basis van lid 1 van dit artikel, zal Leverancier
enkel het Verbruik over die maand vergroenen onverminderd
de plicht van Leverancier om, wanneer deze gegevens haar
wel bekend zijn alsnog de werkelijke hoeveelheid geleverde
Elektrische Energie in die maand te vergroenen door middel
van de dan beschikbare GvO’s.

2.

3.

3.

Prijsbepaling in verbinding met de
Leveringsovereenkomst

1.

De prijs voor levering van Groene Elektriciteit komt overeen
met de prijs voor Levering van Elektrische Energie
vermeerderd met de toeslag zoals vermeld in Onderdeel 1.
Producten en Prijzen in Tabel Opslagen Groene
Elektriciteit van de Leveringsovereenkomst.
De overige voorwaarden zoals in artikel Hoe is de prijs van
uw Levering van Elektriciteit opgebouwd? van de
Leveringsovereenkomst blijven onverkort van kracht.

2.

4.
1.

2.

5.
1.

2.

Deze Bijlage treedt in werking op de datum waarop u de
Leveringsovereenkomst ondertekent en eindigt van
rechtswege na afloop van de Leveringsperiode.
Deze Bijlage kan niet tussentijds worden beëindigd, met
uitzondering van het bepaalde daarover in de
Leveringsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
Wijziging fiscaal respectievelijk wettelijk regime
Indien het fiscaal regime ten aanzien van Groene Elektriciteit
tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst en/of deze
Bijlage wijzigt, of de verwerving van de bijbehorende
Garanties van Oorsprong voor Leverancier (praktisch)
onmogelijk is geworden, zal de prijs voor Groene Elektriciteit
dienovereenkomstig worden aangepast vanaf het moment
dat die wijziging van kracht is. De hierboven in Artikel 4
weergegeven prijs voor Groene Elektriciteit geldt dan ook
uitsluitend zolang en voor zover het fiscale regime ten tijde
van het sluiten van deze Leveringsovereenkomst van kracht
is.
Indien en voorzover een wijziging in het wettelijk regime met
betrekking tot de Levering van Groene Elektriciteit plaatsvindt
zoals mogelijk naar aanleiding van de implementatie en/of het
van kracht worden van Richtlijn 2001/77/EG, is Leverancier
gerechtigd de Levering van Groene Elektriciteit te beëindigen
en te vervangen door de Levering van “grijze” Elektrische
Energie. Levering daarvan vindt alsdan plaats op basis van
de voorwaarden, waaronder de prijsvoorwaarden, van de
Leveringsovereenkomst. Indien en voorzover voornoemde
vervanging redelijkerwijs voor Leverancier niet mogelijk is, is
Leverancier gerechtigd de Leveringsovereenkomst te
beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding ter zake. Voorts is Afnemer gehouden de
kosten en schade in verband met het voorgaande aan
Leverancier te vergoeden voor zover Afnemer de vervanging
van de Levering van Groene Elektriciteit door de Levering van
“grijze” Elektrische energie, (alsnog) afwijst.

6.

Slotbepalingen

1.

Afwijkingen van de voorwaarden in deze Bijlage kunnen
slechts schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.
Deze Bijlage vormt een integraal onderdeel van de
Leveringsovereenkomst. Voor zover de voorwaarden in deze
Bijlage
afwijken
van
de
voorwaarden
van
de
Leveringsovereenkomst prevaleren de voorwaarden van deze
Bijlage.
In het geval dat zich de situatie zoals beschreven in Artikel 6
(Duur van de Levering en van de Leveringsovereenkomst)
lid 8 van de Algemene Voorwaarden zich voordoet, wordt
Leverancier gevrijwaard van haar verplichtingen met
betrekking tot de Levering van Groene Elektriciteit

2.

3.

.

Looptijd van de Levering van Groene Elektriciteit

