Aanvullende voorwaarden Ondersteuning Regeling Verlaagd Tarief
versie 2017.1

1.

Deze voorwaarden Ondersteuning Regeling Verlaagd Tarief gelden in aanvulling op de Algemene- en
Productvoorwaarden van ENGIE Nederland Retail B.V. (hierna: ENGIE), behorende bij de overeenkomst tot levering
van groene elektriciteit. ENGIE is gevestigd aan de Grote Voort 291, 8041 BL te Zwolle.

2.

Deze voorwaarden zijn bedoeld voor klanten van ENGIE, die tevens deelnemen in een duurzame energie
coöperatie, en die een beroep willen doen op de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek zoals gedefinieerd in
Artikel 59a van de Wet belastingen op Milieugrondslag. Deze regeling staat ook bekend als de “Postcoderoosregeling”.

3.

Nadat de klant zich via www.engie-energie.nl heeft aangemeld bij ENGIE voor Ondersteuning Regeling Verlaagd
Tarief en de noodzakelijk te ontvangen informatie door ENGIE is ontvangen, zal ENGIE de wettelijk vastgestelde
korting op de energiebelasting verrekenen op de eerstvolgende jaarnota of eindnota die de klant ontvangt na
ontvangst door ENGIE van opgaaf over te verrekenen productieperiode.

4.

De noodzakelijk door ENGIE te ontvangen informatie betreft:

naam, adres en woonplaats bewuste coöperatie

afschrift van de beschikking van de Belastingdienst waarin staat dat de bewuste coöperatie is aangewezen als
coöperatie die is goedgekeurd conform de Postcoderoosregeling

een schriftelijke verklaring van de coöperatie dat de coöperatie, de productie-installatie en de onroerende zaken
voldoen aan de voorwaarden en beperkingen van de Postcoderoosregeling

een opgaaf van de coöperatie met productiecijfers en toegewezen productie aan leden voor de te verrekenen
productieperiode
Deze informatie dient ENGIE te ontvangen van de bewuste coöperatie en de klant dient er voor zorg te dragen dat
de coöperatie deze informatie daadwerkelijk aan ENGIE verstrekt. De klant is primair verantwoordelijk voor de
aanlevering door de coöperatie.

5.

Wanneer de bovengenoemde noodzakelijk te ontvangen informatie niet, niet correct of niet tijdig is aangeleverd door
de coöperatie, zal ENGIE de verrekening niet kunnen doorvoeren en zal zij niet aansprakelijk zijn voor geleden
schade.

6.

ENGIE verrekent de korting op de energiebelasting conform de op dat moment geldende wet- en regelgeving.
Wijzigingen in deze wet- en regelgeving kunnen van invloed zijn op de vraag of de korting kan worden toegepast en
op de wijze waarop ENGIE deze korting al dan niet kan toepassen.

7.

ENGIE behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze aanvullende voorwaarden te wijzigen. Reeds aangemelde
klanten de aan alle voornoemde voorwaarden voldoen ondervinden hiervan geen gevolgen.

8.

Voor vragen over de Postcoderoosregeling of deze voorwaarden kunt u www.engie-energie.nl raadplegen.
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