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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 heef t ondertekend, op basis van een door u afgegeven machtiging. Deze afspraken hebben 

referentienummer: 0066900001aM3KtAAK/PB 

 

Aansluitingen 

Met ingang van 01-01-2023 tot en met 31-12-2025 is ENGIE uw energieleverancier en 

programmaverantwoordelijke voor elektriciteit op de aansluitingen opgenomen in de of ferte met kenmerk  en 

0066900001aM3KtAAK/PB. 

 

Contractperiode en tarieven 

In overleg met The Bill Doctor is voor het collectief  gekozen voor een product met een vaste prijs.  

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

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

werkdagen en alle uren op zaterdagen, zondagen en of f iciële feestdagen. De in deze bevestiging genoemde 

dan wel bedoelde vergoedingen worden verhoogd met BTW en overige belastingen en hef f ingen 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 Leverovereenkoms t 

en/of  de Algemene Voorwaarden 

  

ENGIE Energie Nederland N.V. 

Grote Voort 291 

8041 BL  Zwolle 

Tel. 088 769 29 00 - Fax 088 769 29 15 

Postbus 10087, 8000 GB  Zwolle 

The Bill Doctor 

T.a.v. de directie 

De Molen 24 

3994 DB HOUTEN 

uw referentie onze referentie datum 

1875059674 Collectief 2023-2025 Elektriciteit 21-06-2022 

contact e-mail telefoon 

Customer Service & Support support.zakelijk@ENGIE.com +31 88 769 59 49 

 

betreft: Nieuw leveringscontract Elektriciteit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tarieven Elektriciteit 

Leveringsjaar Peak  

(€/MWh) 

Of f -Peak  

(€/MWh) 

Enkel tarief   

(€/MWh) 

2023-2025 € 207,13 € 146,07 € 176,57 

 

Groene Elektriciteit 

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

behulp van Europese wind. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende fossiele 

brandstof fen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stof fen vrij . Daarom is Groene Elektriciteit Duurzaam 

 

Teruglevering Grootverbruik 

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

APX maandprijs, Peak 7-23 / Of f  Peak gescheiden minus 8,50 €/MWh 

 

Betalingstermijn 

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

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

inregelen.  

 

Facturatiemodel 

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

inclusief  de netbeheerderskosten. Wanneer u een Grootverbruik aansluiting heef t 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 heef t, dan 

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

De Aansluit- en Transport Overeenkomst wordt als bijlage bij deze Leveringsovereenkomst aan u verstrekt.  

Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers, versie november 2020, 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, 

 

 

 

 

Dhr. M.U.H. Ubbens 

Directeur Marketing & Sales B2B 

 

Bijlage: 

1. ATO 

  

http://www.engie.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bijlage 1: Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas 
 
de kleinverbruiker1 
en 
de regionale netbeheerder 
op wiens net de klein-verbruiker is aangesloten 
 
Uitgangspunten voor deze overeenkomst: 

- in iedere regio in Nederland is een netbeheerder voor het elektriciteitsnet en een netbeheerder voor het 
gastransportnet aangewezen. Welke netbeheerder dat is volgt uit de zogenaamde gebiedsindelingscode op 
grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Deze gebiedsindelingscode is door de Autoriteit Consument 
en Markt (hierna ACM) vastgesteld; 

- de Minister van Economische Zaken heeft ingestemd met de aangewezen netbeheerders; 
- om elektriciteit en/of gas geleverd te kunnen krijgen, heeft de kleinverbruiker een aansluiting nodig op het 

elektriciteitsnet en/of het gastransportnet van de netbeheerder; 
- de kleinverbruiker sluit daarvoor een aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas met de 

netbeheerder; 
- deze overeenkomst regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het 

transporteren van elektriciteit en/of gas; 
- de ACM stelt jaarlijks maximum-tarieven voor de belangrijkste diensten van de netbeheerders vast; 
- de kleinverbruiker brengt voor een reeds bestaande aansluiting een overeenkomst tot stand door zich via zijn 

leverancier als afnemer te melden bij de netbeheerder. 
 
De inhoud van de afspraken tussen kleinverbruiker en netbeheerder: 

1. De netbeheerder houdt de aansluiting(en) in stand, waar de kleinverbruiker gebruik van maakt.  
2. De netbeheerder zorgt voor het transport van elektriciteit en/of gas naar en van de installatie van de 

kleinverbruiker. De kleinverbruiker zorgt ervoor dat hij steeds recht heeft op levering door een leverancier. Per 
allocatiepunt (zie 6.) moet een leverancier gecontracteerd worden. 

3. De netbeheerder zorgt voor de aanwezigheid van de vereiste meetinrichting(en). De kleinverb ruiker stelt de 
netbeheerder daartoe in staat. 

4. Voor de dienstverlening door de netbeheerder is de kleinverbruiker de tarieven verschuldigd zoals opgenomen 
in het Tarievenblad van de netbeheerder (zie website van de netbeheerder). De periodiek aan de netbeh eerder 
verschuldigde bedragen voor aansluiting, transport en meetinrichting worden door de leverancier gefactureerd.  

5. Op de aansluit- en transportovereenkomst zijn van toepassing de actuele “Algemene voorwaarden voor 
aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers” (zie bijlage). Deze zijn ook te downloaden 
vanaf de website van de netbeheerder. Alle netbeheerders in Nederland passen dezelfde Algemene 
Voorwaarden toe. 

6. De aansluit- en transportovereenkomst is van toepassing op alle allocatiepunten die aan de 
elektriciteitsaansluiting zijn toegekend2 ook op degene die eventueel door een derde worden gebruikt. Indien de 
kleinverbruiker een allocatiepunt door een derde laat gebruiken, dan dient de kleinverbruiker de netbeheerder te 
vrijwaren voor claims van deze derde en zelf ten minste zodanige afspraken met deze derde te maken dat de 
kleinverbruiker zijn verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst kan nakomen. Leidt de derde 
schade door onderbreking van het transport van elektrici teit, dan kan de kleinverbruiker de netbeheerder 
daarvoor aansprakelijk stellen en zal de netbeheerder de schade van de derde aanmerken en afhandelen als 
schade van de kleinverbruiker 

7. De verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst gaan in op de datum waarop de kleinverbruiker als 
afnemer in het aansluitingenregister van de netbeheerder is opgenomen. De kleinverbruiker kan de 
overeenkomst op ieder moment opzeggen en beëindigen. In de Algemene Voorwaarden staat h oe kan worden 
opgezegd. 

8. Heeft de kleinverbruiker een klacht over de uitvoering van deze overeenkomst, dan kan hij zich wenden tot de 
Geschillencommissie Energie (www.degeschillencommissie.nl) of tot de bevoegde rechter in Nederland. Deze 
klacht moet wel eerst aan de netbeheerder zijn voorgelegd in een poging de klacht onderling op te lossen.  

9. Dit document geldt als bevestiging van een aansluit- en transportovereenkomst die tot stand is gekomen door 
middel van de aanmelding via een leverancier. Indien de kleinverbruiker het niet eens is met deze afspraken, 
dan dient hij dit binnen 14 dagen nadat hij hiervan kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk aan de netbeheerder 
te laten weten. In het laatste geval mag de netbeheerder de dienstverlening onmiddellijk opschorten en/of 
staken. Dat betekent dat er geen elektriciteit en/of gas kan worden verbruikt uit of ingevoed op het net. 

 
 
 
1  Ingeval van elektriciteit wordt onder een kleinverbruiker verstaan “een afnemer met een aansluiting met een doorlaatwaarde van niet meer dan 3x80 
Ampère, niet zijnde een aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3 van de Elektriciteitswet 1998” en ingeval van gas wordt onder een kleinverbruiker 

verstaan “een afnemer met een aansluiting met een totale maximale capaciteit van niet meer dan 40 m3(n) per uur”.  

 
2 Zijn er in de meterkast meerdere elektriciteitsmeters van de netbeheerder aanwezig, dan duidt dit erop dat de elektriciteitsaansluiting wellicht meerdere 

allocatiepunten heeft. Raadpleeg voor meer informatie over allocatiepunten de website van de netbeheerder en informeer bij uw elektriciteitsleverancier 
 

 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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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: 0066900001aM3HVAA0/PB. 

 

Aansluitingen 

Met ingang van 01-01-2023 tot en met 31-12-2025 is ENGIE uw energieleverancier en 

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

0066900001aM3HVAA0/PB. 

 

Contractperiode en tarieven 

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

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. 

Grote Voort 291 

8041 BL  Zwolle 

Tel. 088 769 29 00 - Fax 088 769 29 15 

Postbus 10087, 8000 GB  Zwolle 

The Bill Doctor 

T.a.v. de directie 

De Molen 24 

3994 DB HOUTEN 

uw referentie onze referentie datum 

1875059674 Collectief 2023-2025 GAS  21-06-2022 

contact e-mail telefoon 

Customer Service & Support support.zakelijk@engie.com +31 88 769 59 49 

 

betreft: Nieuw leveringscontract Gas 

mailto:support.zakelijk@engie.com
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Tarieven Gas Kleinverbruik 

Leveringsjaar Gasprijs ( € / Nm3 )* 

2023-2025 € 0,76958 

* Exclusief transporttoeslag Kleinverbruik 

 

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. 

De Aansluit- en Transport Overeenkomst wordt als bijlage bij deze Leveringsovereenkomst aan u verstrekt. 

Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden voor zakelijke verbruikers, versie november 2020, 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, 

 

 
 

Dhr. M.U.H. Ubbens 

Directeur Marketing & Sales B2B 

 

Bijlage: 

1. ATO 

http://www.engie.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bijlage 1: Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas 
 
de kleinverbruiker1 
en 
de regionale netbeheerder 
op wiens net de klein-verbruiker is aangesloten 
 
Uitgangspunten voor deze overeenkomst: 

- in iedere regio in Nederland is een netbeheerder voor het elektriciteitsnet en een netbeheerder voor het 
gastransportnet aangewezen. Welke netbeheerder dat is volgt uit de zogenaamde gebiedsindelingscode op 
grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Deze gebiedsindelingscode is door de Autoriteit Consument 
en Markt (hierna ACM) vastgesteld; 

- de Minister van Economische Zaken heeft ingestemd met de aangewezen netbeheerders; 
- om elektriciteit en/of gas geleverd te kunnen krijgen, heeft de kleinverbruiker een aansluiting nodig op het 

elektriciteitsnet en/of het gastransportnet van de netbeheerder; 
- de kleinverbruiker sluit daarvoor een aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas met de 

netbeheerder; 
- deze overeenkomst regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het 

transporteren van elektriciteit en/of gas; 
- de ACM stelt jaarlijks maximum-tarieven voor de belangrijkste diensten van de netbeheerders vast; 
- de kleinverbruiker brengt voor een reeds bestaande aansluiting een overeenkomst tot stand door zich via zijn 

leverancier als afnemer te melden bij de netbeheerder. 
 
De inhoud van de afspraken tussen kleinverbruiker en netbeheerder: 

1. De netbeheerder houdt de aansluiting(en) in stand, waar de kleinverbruiker gebruik van maakt.  
2. De netbeheerder zorgt voor het transport van elektriciteit en/of gas naar en van de installatie van de 

kleinverbruiker. De kleinverbruiker zorgt ervoor dat hij steeds recht heeft op levering door een leverancier. Per 
allocatiepunt (zie 6.) moet een leverancier gecontracteerd worden. 

3. De netbeheerder zorgt voor de aanwezigheid van de vereiste meetinrichting(en). De kleinverbruiker stelt de 
netbeheerder daartoe in staat. 

4. Voor de dienstverlening door de netbeheerder is de kleinverbruiker de tarieven verschuldigd zoals opgenomen 
in het Tarievenblad van de netbeheerder (zie website van de netbeheerder). De periodiek aan de netbeheerder 
verschuldigde bedragen voor aansluiting, transport en meetinrichting worden door de leverancier gefactureerd. 

5. Op de aansluit- en transportovereenkomst zijn van toepassing de actuele “Algemene voorwaarden voor 
aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers” (zie bijlage). Deze zijn ook te downloaden 
vanaf de website van de netbeheerder. Alle netbeheerders in Nederland passen dezelfde Algemene 
Voorwaarden toe. 

6. De aansluit- en transportovereenkomst is van toepassing op alle allocatiepunten die aan de 
elektriciteitsaansluiting zijn toegekend2 ook op degene die eventueel door een derde worden gebruikt. Indien de 
kleinverbruiker een allocatiepunt door een derde laat gebruiken, dan dient de kleinverbruiker de netbeheerder te 
vrijwaren voor claims van deze derde en zelf ten minste zodanige afspraken met deze derde te maken dat de 
kleinverbruiker zijn verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst kan nakomen. Leidt de derde 
schade door onderbreking van het transport van elektriciteit, dan kan de kleinverbruiker de netbeheerder 
daarvoor aansprakelijk stellen en zal de netbeheerder de schade van de derde aanmerken en afhandelen als 
schade van de kleinverbruiker 

7. De verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst gaan in op de datum waarop de kleinverbruiker als 
afnemer in het aansluitingenregister van de netbeheerder is opgenomen. De kleinverbruiker kan de 
overeenkomst op ieder moment opzeggen en beëindigen. In de Algemene Voorwaarden staat hoe kan worden 
opgezegd. 

8. Heeft de kleinverbruiker een klacht over de uitvoering van deze overeenkomst, dan kan hij zich wenden tot de 
Geschillencommissie Energie (www.degeschillencommissie.nl) of tot de bevoegde rechter in Nederland. Deze 
klacht moet wel eerst aan de netbeheerder zijn voorgelegd in een poging de klacht onderling op te lossen. 

9. Dit document geldt als bevestiging van een aansluit- en transportovereenkomst die tot stand is gekomen door 
middel van de aanmelding via een leverancier. Indien de kleinverbruiker het niet eens is met deze afspraken, 
dan dient hij dit binnen 14 dagen nadat hij hiervan kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk aan de netbeheerder 
te laten weten. In het laatste geval mag de netbeheerder de dienstverlening onmiddellijk opschorten en/of 
staken. Dat betekent dat er geen elektriciteit en/of gas kan worden verbruikt uit of ingevoed op het net. 

 
 
 
1  Ingeval van elektriciteit wordt onder een kleinverbruiker verstaan “een afnemer met een aansluiting met een doorlaatwaarde van niet meer dan 3x80 
Ampère, niet zijnde een aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3 van de Elektriciteitswet 1998” en ingeval van gas wordt onder een kleinverbruiker 
verstaan “een afnemer met een aansluiting met een totale maximale capaciteit van niet meer dan 40 m3(n) per uur”. 
 
2 Zijn er in de meterkast meerdere elektriciteitsmeters van de netbeheerder aanwezig, dan duidt dit erop dat de elektriciteitsaansluiting wellicht meerdere 
allocatiepunten heeft. Raadpleeg voor meer informatie over allocatiepunten de website van de netbeheerder en informeer bij uw elektriciteitsleverancier 

 
«Account_»<< 

http://www.degeschillencommissie.nl/

	Contractbevestiging ELECTRICITEIT The Bill Doctor 2023-2025.pdf
	Contractbevestiging GAS The Bill Doctor 2023-2025.pdf

