
 

   

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op de eerste plaats willen wij u hartelijk dank voor het vertrouwen in ENGIE Energie Nederland N.V. (hierna 

te noemen ENGIE). Via dit schrijven willen wij tevens graag de afspraken bevestigen welke The Bill Doctor 

namens u heeft ondertekend, op basis van een door u afgegeven machtiging. Deze afspraken hebben 

referentienummer: 0061r00001905BQAAY/PB en 0061r00001A27uIAAR/PB 

 

Aansluitingen 

Met ingang van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 is ENGIE uw energieleverancier en 

programmaverantwoordelijke voor elektriciteit op de aansluitingen opgenomen in de offerte(s) met kenmerk 

0061r00001905BQAAY/PB en 0061r00001A27uIAAR/PB 

 

Contractperiode en tarieven 

In overleg met The Bill Doctor is voor het collectief gekozen voor een variabel product. De tarieven voor 2020 

zijn inmiddels vastgelegd en worden hieronder weer gegeven. 

In de genoemde tarieven zijn geen transport- en (regionale) distributiekosten opgenomen. Het peaktarief 

geldt iedere werkdag van 07.00 tot 23.00 uur. Het Off-Peaktarief geldt tijdens de overige uren op de 

werkdagen en alle uren op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen. De in deze bevestiging genoemde 

dan wel bedoelde vergoedingen worden verhoogd met BTW en overige belastingen en heffingen die ENGIE 

krachtens wet of besluit verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Deze leverovereenkomst kan niet 

tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van wat daarover bepaald is in deze Leverovereenkomst 

en/of de Algemene Voorwaarden 

  

ENGIE Energie Nederland N.V. 

 
 

The Bill Doctor 

T.a.v. de directie 

 Maliebaan 22 

3581CP Utrecht 

uw referentie onze referentie datum 

1875059674 Collectief 2020 Elektriciteit 12-09-2019 

   

   

 

betreft: Nieuw leveringscontract Elektriciteit 



 

 

 

     

Tarieven Elektriciteit 

Leveringsjaar Peak  

(€/MWh) 

Off-Peak  

(€/MWh) 

Enkel tarief  

(€/MWh) 

2020 € 61,96 € 47,53 € 55,77 

  

 

Groene Elektriciteit 

The Bill Doctor heeft gekozen voor Groene Elektriciteit. Uw Groene Elektriciteit is voor 100% opgewekt met 

behulp van waterkrachtcentrales. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende 

fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij. Daarom is Groene Elektriciteit 

Duurzaam 

 

Teruglevering Grootverbruik 

Voor teruglevering van Grootverbruik aansluitingen geldt dat de vergoeding gelijk is aan de 

maandgemiddelde APX, Peak 7-23 / Off Peak gescheiden minus 5,00 €/MWh 

 

Betalingstermijn 

ENGIE hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum. Indien u bij The Bill Doctor heeft 

aangegeven de betaling van uw energienota via automatische incasso te laten verlopen, dan zullen wij dat 

inregelen.  

 

Facturatiemodel 

Indien u een kleinverbruik aansluiting heeft  (≤ 3x80A), ontvangt u een zogenaamde voorschotfactuur 

inclusief de netbeheerderskosten. Wanneer u een Grootverbruik aansluiting heeft ontvangt u maandelijks één 

factuur na de maand van levering waarop de leveringskosten staan vermeld. In beide gevallen ontvangt 

jaarlijks een afrekening. 

 

Aansluit- en transportovereenkomst (ATO) & Algemene Voorwaarden 

Indien u voor uw kleinverbruik aansluitingen nog geen Aansluit- en Transport Overeenkomsten heeft, dan 

zullen wij die Aansluit- en Transport Overeenkomst voor deze kleinverbruik aansluitingen aan u verstrekken. 

Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers, versie april 2013, van ENGIE van 

toepassing. De inhoud van de  Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op onze website www.engie.nl.  

 
Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, of mochten er gegevens niet correct zijn dan kunt u 

contact opnemen met The Bill Doctor. 

 

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Marc Heijnis 

Manager Sales B2B 

http://www.engie.nl/
http://www.engie.nl/


 

   

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op de eerste plaats willen wij u hartelijk danken voor het vertrouwen in ENGIE Energie Nederland N.V. 

(hierna te noemen ENGIE). Via dit schrijven willen wij tevens graag de afspraken bevestigen welke The Bill 

Doctor namens u heeft ondertekend, op basis van een door u afgegeven machtiging. Deze afspraken hebben 

referentienummer: 0061r00001905BuAAI/PB en 0061r00001A2B4gAAF/PB 

 

Aansluitingen 

Met ingang van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 is ENGIE uw energieleverancier en 

programmaverantwoordelijke voor gas op de aansluitingen opgenomen in de offerte(s) met kenmerk: 

0061r00001905BuAAI/PB en 0061r00001A2B4gAAF/PB 

 

Contractperiode en tarieven 

In overleg met The Bill Doctor is voor het collectief gekozen voor een variabel product. De tarieven voor 2020 

zijn inmiddels vastgelegd en worden hieronder weer gegeven. 

In de genoemde tarieven zijn geen transport- en (regionale) distributiekosten opgenomen. De in deze 

bevestiging genoemde dan wel bedoelde vergoedingen worden verhoogd met BTW en overige belastingen 

en heffingen die ENGIE krachtens wet of besluit verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Deze 

leverovereenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van wat daarover bepaald is in 

deze Leverovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. 

 

  

ENGIE Energie Nederland N.V.  

The Bill Doctor 

T.a.v. de directie 

Maliebaan 22 

3581CP Utrecht 

uw referentie onze referentie datum 

1875059674 Collectief 2020 GAS  12-09-2019 

   

   

 

betreft: Nieuw leveringscontract Gas 
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Tarieven Gas Kleinverbruik 

Leveringsjaar Gasprijs ( € / Nm3 ) 

2020 € 0,2191

Betalingstermijn 

ENGIE hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum. Indien u bij The Bill Doctor heeft 

aangegeven de betaling van uw energienota via automatische incasso te laten verlopen, dan zullen wij dat 

inregelen. 

Facturatiemodel 

Indien u een kleinverbruik aansluiting heeft, ontvangt u een zogenaamde voorschotfactuur inclusief de 

netbeheerderskosten. Wanneer u een Grootverbruik aansluiting heeft ontvangt u maandelijks één factuur na 

de maand van levering. In beide gevallen ontvangt jaarlijks een afrekening. 

Aansluit- en transportovereenkomst (ATO) & Algemene Voorwaarden 

Indien u voor uw kleinverbruik aansluitingen nog geen Aansluit- en Transport Overeenkomsten heeft, dan 

zullen wij die Aansluit- en Transport Overeenkomst voor deze kleinverbruik aansluitingen aan u verstrekken. 

Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers, versie april 2013, van ENGIE van 

toepassing. De inhoud van de  Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op onze website www.engie.nl.  

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, of mochten er gegevens niet correct zijn dan kunt u 

contact opnemen met The Bill Doctor. U kunt ook via bovenstaande gegevens contact opnemen voor de 

overeenkomst tussen The Bill Doctor en ENGIE. 

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Marc Heijnis 

Manager Sales B2B

http://www.engie.nl/
http://www.engie.nl/

	Contractbevestiging_ENGIE_Elektra_TBD.pdf
	Contractbevestiging_ENGIE_Gas_TBD.pdf

