Leveringscontract elektriciteit en gas
The Bill Doctor (Encoo)

Algemeen
Gevolmachtigde:

The Bill Doctor B.V. (hierna: “gevolmachtigde”)
Maliebaan 22, 3581 CP Utrecht
Handelsregister KvK 68284543, Utrecht

Klant:

Alle individuele (rechts-) personen respectievelijk vennootschappen tezamen vermeld in Bijlage I
(hierna te noemen: “Klant”)

Leverancier:

Hezelaer Energy B.V. (hierna: Hezelaer)
Handelsregister KvK 17168095, Breda

Leveringspunten:

Dit contract is van toepassing op de leveringspunten zoals opgenomen in de aansluitingenlijst

Bevoegdheden Gevolmachtigde
Gevolmachigde is op basis van een door de Klant rechtsgeldig ondertekende volmacht gerechtig namens de betreffende Klant
de in dit contract nader omschreven handelingen te verrichten.
Aanvang en looptijd
Dit contract treedt in werking op 01-01-2020 en loopt tot 01-01-2021. Het contract eindigt van rechtswege op 01-01-2021 en
hoeft niet schriftelijk te worden opgezegd. Als en voor zover Leverancier feitelijk elektriciteit levert buiten de hierboven
genoemde looptijd, blijven alle genoemde voorwaarden, zoals vermeld onder het kopje ‘Voorwaarden’ van toepassing.
Bij verkoop van individuele panden kan het contract kosteloos per maand worden opgezegd.

Contractprijs elektriciteit
Het Leveringstarief voor dit VolFlex contract elektriciteit is gebaseerd op de uurlijks variërende spotmarktprijzen van de EPEX
SPOT Power NL Day Ahead markt. Deze prijzen worden gecommuniceerd in €/MWh en kunt u vinden op de website van de
Europese energiebeurs EPEX. Het Leveringstarief is gelijk aan het verbruiksgewogen gemiddelde van de EPEX SPOT Power NL
Day Ahead uurprijzen over de gemeten verbruiksperiode, uitgesplitst naar Normaal- en Daluren. Dit Leveringstarief geldt
indien Leverancier verbruiks- en meetdata van de Netbeheerder/Meetverantwoordelijke heeft ontvangen. Het
Leveringstarief is geldig vanaf de startdatum van dit contract tot beëindiging van dit contract.
De volflex kostenopslag is opgenomen in onderstaande tabel:
Startdatum

Einddatum

Markt

01-01-2020

01-01-2021

EPEX SPOT Power NL
Day Ahead

Volflex kostenopslag
(€/kWh)
0,0050

De genoemde VolFlex-kostenopslag is excl. btw
Normaal- en daluren
De normaaluren zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 23.00 uur. Overige uren en officiële feestdagen zijn de daluren.
Hezelaer is gerechtigd haar prijzen aan te passen indien een/de netbeheerder(s) op enig moment mocht(en) beslissen om
andere normaal- en daluren te hanteren dan hiervoor is aangegeven. Deze uren staan in relatie tot uw bovenstaand normaaldaltarief.
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Contractprijs gas
Het Leveringstarief voor dit VolFlex contract gas is gebaseerd op de dagelijks variërende spotmarktprijs voor gas. Leverancier
zal de PEGAS European Gas Spot Index (EGSI) TTF in €/MWh aanhouden als referentie en deze gebruiken om het Leveringtarief
voor Afnemer te bepalen. Deze referentieprijzen zijn terug te vinden op de website van de Europese energiebeurs PEGAS. Het
Leveringstarief is gelijk aan het verbruiksgewogen gemiddelde van de PEGAS EGSI TTF dagprijzen over de gemeten
verbruiksperiode. Leverancier zal deze omrekenen naar €/m3 (n; 35,17) en dit tarief op de factuur specificeren. Één m3 (n;
35,17) gas komt overeen met 9,7694 kWh. Dit Leveringstarief geldt indien Leverancier verbruiks- en meetdata van de
Netbeheerder/Meetverantwoordelijke heeft ontvangen.
De volflex kostenopslag is opgenomen in onderstaande tabel:
Startdatum

Einddatum

Markt

01-01-2020

01-01-2021

PEGAS EGSI TTF

Volflex kostenopslag
(€/m3)
0,059

De genoemde VolFlex-kostenopslag is excl. btw
De genoemde VolFlex-kostenopslag voor gas is inclusief regiotoeslag.
Maandelijks voorschotbedrag kleinverbruik
Het maandelijkse voorschotbedrag wordt berekend aan de hand van het verwachte jaarverbruik zoals bepaald door de
netbeheerder. Dit verwachte jaarverbruik is o.a. gebaseerd op de verbruiksgeschiedenis van de aansluiting en wordt
bijaanvang levering initieel vastgesteld door Leverancier.
Vaste leveringskosten
De vaste leveringskosten voor uw aansluitingen bedragen € 4,00 per aansluiting per maand. Dit is exclusief btw.
Programmaverantwoordelijkheid
Leverancier neemt, met inachtneming van hetgeen daarover in de Algemene voorwaarden is bepaald, voor de duur van deze
overeenkomst de wettelijke programmaverantwoordelijkheid van Klant over.
Aansluitingenoverzicht
Zie bijlage 1
Meterstanden
Voor de facturatie van uurbemeterde aansluitingen ontvangt de Leverancier maandelijks de meterstanden van de
gemachtigde autoriteit. Op basis van deze meterstanden vindt maandelijks de facturatie plaats. Klant is derhalve van de
verplichting ontheven om de meterstanden aan de Leverancier door te geven.
Hezelaer is als Leverancier verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden voor kleinverbruikaansluitingen van
Klant. Hezelaer initieert de aanlevering door middel van het sturen van een e-mail waarop gevolmachtigde zijn standen en
de opnamedatum kan aanleveren.
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Facturering klein- en grootverbruik aansluitingen
Bij facturering wordt voor een grootverbruikaansluiting het netbeheerdersmodel toegepast, waarbij de leverancier en de
netbeheerder apart een factuur sturen voor respectievelijk levering en transport van energie. Bij facturering van
kleinverbruikaansluitingen wordt het leveranciersmodel toegepast. Hierbij stuurt Leverancier één factuur voor zowel levering
en transport van energie. Voor kleinverbruikaansluitingen komt een aansluit- en transportovereenkomst tot stand met het
aangaan van dit contract.
Leverancier brengt aan Klant de uit hoofde van dit contract verschuldigde bedragen in rekening door middel van één of meer
facturen.
Indien automatische incasso niet van toepassing is, dient Klant de factuur te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum.
Teruglevering van elektriciteit
Voor teruglevering op grootverbruiksaansluitingen dient het additioneel toegevoegde terugleveringscontract te worden
afgesloten.
Doorlopende machtiging SEPA automatische incasso
Indien Klant Leverancier wenst te machtigen om het factuurbedrag automatisch af te schrijven van het IBAN-nummer van
Klant, kan Klant Leverancier hiertoe machtigen. Door ondertekening van SEPA-incassomachtiging in het individuele
leveringscontract geeft u toestemming aan Hezelaer, met incassant id NL38ZZZ171680950000, om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens openstaande factu(u)r(en) en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hezelaer.
LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer
informatie de website van uw bank.
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Voorwaarden
Op dit contract zijn de onderstaande (en bijgevoegde) voorwaarden van toepassing:
Algemene voorwaarden Hezelaer zakelijk versie 072018
Algemene contractvoorwaarden Hezelaer zakelijk versie 072018
Voor het percentage dat is vastgeklikt geldt een vaste prijs en gelden de BudgetZeker contractvoorwaarden:
BudgetZeker Hezelaer zakelijk versie 072018
Voor het resterende percentage dat niet is vastgeklikt gelden de VolFlex contractvoorwaarden:
VolFlex Hezelaer zakelijk versie 072018
De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door
ondertekening van dit contract gaat Klant akkoord met voornoemde algemene voorwaarden. Door Klant gehanteerde
inkoopvoorwaarden of daarmee gelijk te stellen voorwaarden, worden voor dit contract uitdrukkelijk uitgesloten. Klant
verklaart bekend te zijn met de inhoud van de bovenstaande voorwaarden.
Ondertekening
Het contract komt tot stand door het ondertekenen door een daartoe vertegenwoordigingsbevoegd persoon voor woensdag
11 augustus 2019 voor 16.00 uur.
Zodra het leveringscontract tot stand is gekomen, ontvangt u van ons een contractbevestiging.

Datum en plaats
9 september 2019, Breda
Namens Hezelaer Energy B.V.

Namens The Bill Doctor B.V.

Naam: Jan Willem Dingen

Naam ondertekenaar: R. van Geldorp & G.C.H. Boelaars
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