


 

Algemeen 

Klant   hierna: “Klant” 

Entiteit   The Bill Doctor 

Adres 

Handelsregister KvK:  

IBAN:  

Leverancier  Hezelaer Energy BV (hierna: Hezelaer) 

   Ulvenhoutselaan 12, 4835 MC BREDA 

   Handelsregister KvK: 17168095, BREDA 

 

 

LEVERINGSPUNTEN Dit Contract is van toepassing op de leveringspunten: 

 Zie bijlage: Aansluitingenlijst 

  

 

1. Aanvang en looptijd 

Dit Contract treedt in werking op 01-01-2023 en loopt tot 01-01-2024 zijnde de contractperiode. Het Contract 

heeft een opzegtermijn van 3 maanden en wordt zonder opzegging verlengd met 1 jaar. Als en voor zover 

Hezelaer Energy feitelijk elektriciteit in-/ verkoopt buiten de hierboven genoemde periode, blijven alle genoemde 

voorwaarden, zoals vermeld onder het kopje ‘Voorwaarden’ van toepassing. 

 

De VolFlex-kostenopslag is de vergoeding die Klant aan Leverancier betaalt voor het inkopen, verwerken en 

leveren van elektriciteit en/of gas aan Klant. Deze VolFlex-kostenopslag komt boven op het verderop 

gespecificeerde Leveringstarief, dat enkel gebaseerd is op de marktprijzen voor elektriciteit en/of gas. 

 

2. UW TARIEF VOOR AFNAME EN/OF INVOEDING elektriciteit 

Het tarief 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 tarief is gelijk aan het profiel gewogen gemiddelde van de 

EPEX SPOT Power NL Day Ahead uurprijzen over de gemeten verbruiksperiode, samengevat naar Normaal- en 

Daluren (indien gewenst kan hier van worden afgeweken). Dit tarief geldt indien Leverancier verbruiks- en 

meetdata van de Netbeheerder/Meetverantwoordelijke heeft ontvangen. Het tarief is geldig vanaf de startdatum 

van dit contract tot einddatum van dit contract (Contractperiode), zoals gespecificeerd in artikel 2. 

 

 

 

 



3. UW VOLFLEX-TARIEF – De INDEX & KOSTEN 

VolFLex-INDEX

Elektriciteit Index1 
Afname volume EPEX SPOT Power NL Day Ahead 
Invoeding volume EPEX SPOT Power NL Day Ahead 

1) Kwartierprofiel gewogen gemiddelde EPEX SPOT POWER NL Day Ahead-uurprijs.

Gas Index2 
Afname PEGAS EGSI | TTF 

2) Uurprofiel gewogen gemiddelde PEGAS European Gas Spot Index | TTF-dagprijs.

VolFLex-TARIEF 

Uw VolFlex-tarief is een profiel gewogen gemiddelde van de onderliggende commodity waarde (elektriciteit 

en/of gas), zoals op de spotmarkt (energiebeurs) totstandkomt. De kosten voor het inkopen op de spotmarkt 

en kosten voor balancering zoals opgenomen in de bijgevoegde VolFlex-contractvoorwaarden zijn integraal 

onderdeel van het VolFlex-tarief. 

VolFLex-kosten 

Elektriciteit €/kWh 
Afname 0,0088 
Invoeding 0,0088 

Gas €/m³ 
Afname, capaciteit aansluiting Kleinverbruik 0,07203 
Afname, capaciteit aansluiting Grootverbruik G2C < 170.000 m³ (GV) 0,06503 
Afname, capaciteit aansluiting GXX³ (GV) 0,04804 

3) De kosten voor landelijk transport (ook wel regiotoeslag genoemd) van gas zijn inbegrepen in dit tarief.
4) De kosten voor landelijk transport van gas; Capaciteitsdiensten (ook wel Exit- en Connection kosten genoemd), worden 1 op

1 aan klant, zonder winstopslag gefactureerd en zijn niet inbegrepen in dit tarief.

Deze bovenstaande VolFlex-kosten worden afzonderlijk op uw factuur gespecificeerd. 



4. Verduurzamen

Opties Uw keuze 

• Groene Europese zonne- of windenergie voor de levering van elektriciteit bedraagt € 0,0050 per kWh. [    ] 

• Groene Nederlandse zonne- of windenergie voor de levering van elektriciteit bedraagt € 0,0070 per kWh. [    ] 

5. Vaste leveringskosten 

Elektriciteit en gas 
Vaste leveringskosten 

Tarief 

6. Facturering grootverbruik aansluitingen

Bij facturering wordt voor een grootverbruik aansluiting het netbeheerdersmodel toegepast, waarbij de 

Leverancier en de netbeheerder apart een factuur sturen voor respectievelijk levering en transport van energie. 

Leverancier brengt aan Klant de uit hoofde van dit Contract verschuldigde bedragen in rekening door middel van 

één of meer facturen. Facturatie geschiedt nadat Leverancier de definitieve meetgegevens en marktprijzen heeft 

ontvangen doch binnen 21 dagen na afloop van de kalendermaand waarin de koop en verkoop van Elektriciteit 

en Gas heeft plaatsgevonden, op basis van werkelijk verbruik en tarief gefactureerd. De betaaltermijn is 14 

dagen na factuurdatum. 

Elektriciteit wordt gefactureerd in €/kWh. 

Gas wordt gefactureerd in €/m3. 

7. 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 incasso-opdrachten 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. 

X



8. Voorwaarden 

Op dit Contract zijn de onderstaande (en bijgevoegde) voorwaarden van toepassing: 

• Algemene voorwaarden energielevering (groot)zakelijk versie 4.0

• Algemene contractvoorwaarden energielevering (groot)zakelijk versie 5.0

• VolFlex-contract energielevering (groot)zakelijk versie 6.0

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. 

Door ondertekening van dit Contract verklaart de Klant bekend te zijn met de inhoud van voorgenoemde 

voorwaarden en akkoord te zijn met de genoemde voorwaarden. Alle vermelde tarieven en kosten zijn exclusief 

btw en eventueel andere van rechtswege van toepassing zijnde overheidsheffingen. 

Partijen komen overeen dat dit Contract, in het geval van strijdigheid met de hierboven genoemde voorwaarden, 

prevaleert boven deze voorwaarden. 

9. Ondertekening 

Het Contract komt tot stand door het ondertekenen door een daartoe vertegenwoordigingsbevoegd persoon vóór 

woensdag 12 oktober 2022 vóór 12.00 uur. 

Zodra het energiecontract tot stand is gekomen, ontvangt u van ons een getekende contractbevestiging retour. 

Datum en plaats 

_____________________, te _____________________ woensdag 12 oktober 2022, te EINDHOVEN 

Titel: ______________________________________ directeur 

Namens: __________________________________ Hezelaer Energy BV 

BIJLAGE 
- Aansluitingenoverzicht

12 oktober 2022 Utrecht

Eigenaar

The Bill Doctor

https://www.hezelaer.nl/wp-content/uploads/2021/09/algemene-voorwaarden_v4_0.pdf
https://www.hezelaer.nl/wp-content/uploads/2021/10/Algemene-contractvoorwaarden.pdf

