
Artikel 1 Defi nities
De begrippen die in deze algemene voorwaarden worden gehanteerd, hebben dezelfde beteke-
nis als de begrippen van de Elektriciteitswet 1998, de Technische Codes en de Tarief Code, 
voor zover  daarvan in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In deze 
algemene  voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier Eneco Business B.V., statutair gevestigd te Rotterdam. Kantoorhoudend te 
Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 75, 2909 LC.
Klant De afnemer die elektriciteit van Leverancier betrekt.
Overeenkomst De overeenkomst tot levering van elektriciteit tussen Leverancier en Klant.
Transportovereenkomst De tussen Klant en de netbeheerder afgesloten overeenkomst inzake 
de door de netbeheerder te leveren aansluit-, transport- en meetdiensten op grond van artikel 
23 en artikel 24 Elektriciteitswet 1998.
Technische Codes: Codes bedoeld in artikel 26 Elektriciteits wet 1998 zoals de MeetCode, de 
SysteemCode en de NetCode.

Artikel 2 De overeenkomst
1.  Levering geschiedt uit hoofde van een Overeenkomst tussen Leverancier en Klant. Van de 

Overeen komst maken deze algemene voorwaarden deel uit. Bij strijdigheid tussen een 
bepaling van de  algemene voorwaarden en een bepaling van de Overeenkomst, prevaleert 
de Overeenkomst.

2.  De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de eerst mogelijke datum van hetzij 
de datum van aanvang van feitelijke levering, hetzij de in de Overeenkomst genoemde 
datum van inwerking treding.

3.  Klant dient ervoor zorg te dragen dat alle van kracht zijnde overeenkomsten inzake de 
levering van elektriciteit aan de in de Overeenkomst genoemde vestigingen, rechtsgeldig 
zijn beëindigd per de datum en het uur waarop de Overeenkomst in werking treedt.

4.  Klant dient ervoor zorg te dragen dat alle door de Leverancier gevraagde gegevens die 
benodigd zijn voor de levering (waaronder begrepen vestigingadres, hoeveelheid beno-
digde elektriciteit, EAN-code etc.), correct en tijdig worden aangeleverd aan Leverancier. 
Klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/
of niet tijdig aanleveren van bedoelde gegevens dan wel wijzigingen in die gegevens (bijv. 
verhuizingen).

5.  Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst, indien deze niet door één van 
beide partijen tenminste 3 maanden voor de oorspronkelijke of verlengde termijn bij 
aangetekend schrijven is opgezegd, na afl oop van de in de Overeenkomst gestelde 
contractduur telkenmale stilzwijgend verlengd. De verlenging vindt plaats voor een 
periode:

 (i)    ingaande op de dag volgend op de oorspronkelijke einddatum van de Overeenkomst 
en eindigend op de laatste dag van het kalenderjaar waarin de verlenging van kracht 
wordt, ofwel;

 (ii)   indien de verlengingsperiode ingevolge het bepaalde onder (i) korter dan of gelijk zou 
zijn aan drie maanden, voor een periode ingaande op de dag volgend op de oorspron-
kelijke einddatum van de Overeenkomst en eindigend op de laatste dag van het kalen-
derjaar volgend op het jaar waarin de verlenging van kracht wordt.

  Voor de verlengde periode gelden nieuwe prijzen zoals vermeld in artikel 8, lid 4, van de 
onderhavige voorwaarden.

6.  Indien Klant de Overeenkomst rechtmatig heeft opgezegd, maar niet switcht per de 
datum en het tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt, dan blijft Leverancier Klant voor-
zien van de onder de opgezegde Overeenkomst gecontracteerde hoeveelheid elektriciteit 
dan wel, indien geen hoeveelheid was overeengekomen, alle benodigde elektriciteit, zulks 
tot het moment waarop de switch is doorgevoerd of de ingangsdatum van een nieuwe 
Overeenkomst met Leverancier. De prijs voor de gedurende deze periode af te nemen, 
respectievelijk afgenomen hoeveelheid elektriciteit wordt door Leverancier vastgesteld 
op basis van de actuele prijzen op de spotmarkt (APX) en een vergoeding voor administra-
tieve diensten en maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.  Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is slechts mogelijk in de situatie als 
bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden. Klant blijft evenwel gebonden aan 
hetgeen in of krachtens de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is bepaald 
totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

8.  Indien de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt aangegaan, kan Leverancier hoof-
delijke  verbondenheid tot nakoming van de Overeenkomst verlangen.

Artikel 3 Levering en verbruik van elektriciteit
1.  In geval van een structurele wijziging van de in de Overeenkomst benodigde hoeveelheid 

elektriciteit, als gevolg van door Klant zelf beïnvloedbare omstandigheden (uitbreiding 
van productiecapaciteit, e.d.), zal Klant zich met Leverancier in verbinding stellen, om in 
gezamenlijk overleg na te gaan of, en onder welke voorwaarden, voor de resterende 
contractperiode door Leverancier een andere hoeveelheid elektriciteit aan Klant wordt 
geleverd. Onder een structurele wijziging wordt verstaan een af wijking van meer dan 
20% van de in de overeenkomst opgenomen benodigde hoeveelheid elektriciteit, of een 
afwijking die groter is dan 1.000.000 kWh (1 GWh).

2.  Klant is verplicht zich voor zover mogelijk te onthouden van iedere handeling of nalating 
die Leverancier belemmert of verhindert haar verplichtingen onder de Overeenkomst na 
te komen, dan wel schade toebrengt aan personen of zaken. Klant zal eenzelfde verplich-
ting opleggen aan zijn werk nemers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten als 
bedoeld in art. 6:170 en 6:171 BW.

Artikel 4 Elektrische installatie en aansluiting/transport
1.  Klant zal ter zake van de aansluiting en het transport naar het (de) aansluitpunt(en), tijdig 

(een) Transportovereen komst(en) aangaan met de netbeheerder, welke Transport overeen-
komst(en) niet geschorst, opgezegd, beëindigd of ontbonden zal worden zolang de Over-
eenkomst tussen Leverancier en Klant niet is beëindigd. Met het oog daarop zal Klant 
ervoor zorgdragen dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst steeds zal voldoen 
aan alle voorwaarden en bepalingen van de Transport overeenkomst. Aansluiting en trans-
port geschieden te allen tijde voor rekening en risico van Klant. Klant draagt er zorg voor 
dat zijn elektrische installatie aan de ter zake geldende voorschriften voldoet. Klant draagt 
er tevens zorg voor dat zijn installatie is aangesloten op het net van de net beheerder.

2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 13.2 van deze voorwaarden, geldt dat in de gevallen 
waarin de aansluiting of transport van elektriciteit onder de Transportovereen komst 
wordt beperkt of onderbroken, Leverancier van haar leveringsplicht is ontheven. De Over-
eenkomst blijft in dat geval voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 5 Meetinrichting en meetgegevens
1.  Klant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor plaatsing en onderhoud van (een) 

meetinrichting(en). De meetinrichting(en) dient (dienen) te voldoen aan de eisen gesteld in de 
MeetCode en eventueel aanvullende voorwaarden die door de netbeheerder worden gesteld.

2.  Klant draagt voor eigen rekening en risico zorg dat meetgegevens van het (de) overdrachts-
punt(en) conform het bepaalde in Transportovereenkomst en de Meetcode ter beschikking 
van Leverancier worden gesteld.

3.  Indien Leverancier niet tijdig de beschikking heeft over de meetgegevens als bedoeld in lid 
2 van dit artikel, is Leverancier bevoegd de omvang van de levering in het desbetreff ende 
tijdvak te schatten. Eventuele nadelige fi nanciële consequenties die hieruit voortvloeien 
zijn voor rekening van de klant.

Artikel 6 Bepaling van de omvang van levering
1.  De hoeveelheid geleverde elektriciteit wordt gemeten met behulp van de meet inrichting(en) 

bij de betreff ende vestiging(en) van Klant.
2.  Bij twijfel over de juistheid van de meting kan zowel Klant als Leverancier verlangen dat 

de meet inrichting wordt onderzocht. De kosten van het onderzoek zijn voor de rekening 
van Klant. In geval het onderzoek uitwijst dat de afwijking groter is dan toegestaan, zal 
Leverancier de omvang van de daadwerkelijke levering vaststellen aan de hand van de 
uitkomst van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de 
meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van 
vierentwintig maanden. Indien de omvang van de levering niet juist kan worden vastgesteld 
door toedoen van Klant alsmede indien aannemelijk is dat Klant zelf de onjuistheid van de 
registratie had kunnen constateren, zal echter volledige herberekening plaatsvinden. In 
geval het onderzoek uitwijst dat de afwijking gelijk of kleiner is dan toegestaan en het 
verzoek tot dit onderzoek door Leverancier gedaan is, zal Leverancier de kosten van het 
onderzoek voor haar rekening nemen.

3.  Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de 
juiste omvang van de levering, is Leverancier bevoegd de omvang van de levering in het 
desbetreff ende tijdvak te schatten.

Artikel 7 Programmaverantwoordelijkheid
1.  Indien Leverancier de enige leverancier van elektriciteit is gedurende de looptijd van de 

Overeen komst, draagt Klant de programmaverantwoordelijkheid over aan Leverancier 
onder de voorwaarden als aangegeven in de volgende leden van dit artikel. Leverancier 
zal de programma verantwoordelijkheid op haar beurt onderbrengen bij de erkende 
programmaverantwoordelijke binnen de Eneco-groep.

2.  Klant verbindt zich om, op haar kosten, Leverancier te voorzien van de voor de uitvoering 
van de programmaverantwoordelijkheid benodigde informatie inzake alle door Klant en/of 
derden geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering die van invloed zijn op 
de omvang van het verbruik van elektriciteit door Klant. Onder geplande afwijkingen in de 
bedrijfsvoering worden verstaan afwijkingen in de bedrijfsvoering als gevolg van onder-
houd en signifi cante afwijkingen in de productie terwijl onder ongeplande afwijkingen in 
de bedrijfsvoering worden verstaan afwijkingen in de bedrijfsvoering als gevolg van 
storingen en calamiteiten.

3.  Indien Klant de benodigde informatie niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist aan Leverancier 
aan levert, zal Leverancier de programmaverantwoordelijkheid naar beste weten uitvoeren, 
zo nodig op basis van schattingen. Leverancier is gerechtigd om in dat geval de eventuele 
onbalans die voortvloeit uit een onjuiste schatting als gevolg van het ontbreken van de 
benodigde gegevens, dan wel als gevolg van onjuiste gegevens, in rekening te brengen bij 
Klant. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Klant en worden nacalcula-
torisch bepaald.

Artikel 8 Prijzen
1.  Klant is aan Leverancier ter zake van de levering vergoedingen verschuldigd zoals vast-

gelegd in de Overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten verbonden 
aan de uitvoering van de programmaverantwoordelijkheid in deze vergoedingen inbegrepen, 
uitgezonderd de kosten als bedoeld in artikel 7.3 van deze voorwaarden.

2.  Alle bedragen die Klant ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, zullen worden verhoogd 
met alle bestaande en eventueel te introduceren belastingen, toeslagen en de heffi  ngen 
die Leverancier krachtens een besluit van de overheid verplicht of bevoegd is in rekening 
te brengen.

3.  Indien de Klant aan Leverancier ingevolge de Overeen komst een vergoeding verschuldigd 
is ge baseerd op een dubbele tariefstructuur draagt hij voor eigen rekening en risico zorg 
voor een dubbele tariefmeter, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze alge-
mene voorwaarden. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, is Leverancier 
gerechtigd de door de Klant aan Leverancier verschuldigde vergoeding in die zin te wijzigen, 
dat deze wordt gebaseerd op een enkele tariefstructuur.

4.  Indien de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, is Klant aan Leverancier, met ingang 
van de datum waarop verlenging plaatsvindt, een door Leverancier vastgestelde vergoeding 
verschuldigd, te berekenen op basis van de gemiddelde inkoopkosten gerealiseerd op de 
wholesale markt in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verlenging van 
kracht wordt. De aldus berekende (nieuwe) prijs wordt vier weken voor ingang van de 
verlenging schriftelijk aan Klant medegedeeld.

Artikel 9 Betaling
1.  Alle bedragen die Klant ingevolge de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden aan 

Leverancier verschuldigd is, brengt Leverancier hem door middel van een gespecifi ceerde 
factuur, op basis van de verstrekte meetgegevens, maandelijks in rekening.

2.  Bij te late aanlevering van de meetgegevens is Leverancier gerechtigd aan Klant een voor-
lopige afrekening te zenden met betrekking tot de voorafgaande verbruiksmaand. Deze 
voorlopige afrekening wordt met de defi nitieve afrekening verrekend.

3.  Indien de Leverancier dit verlangt, is de Klant voorschotten verschuldigd op hetgeen hij 
wegens de levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De Leve-
rancier bepaalt in  redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij 
betrekking hebben, de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en het tijdstip 
waarop de afrekening plaatsvindt. Deze afrekening vindt ten minste éénmaal per jaar 
plaats, onder verrekening van de voorschotten. Bij verandering van omstandigheden kan 
Klant tot wijziging van de grootte van de voorschotten verzoeken.

4.  De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na dagtekening. De verplichting tot betaling 
wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur.

5.  Klant is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig 
bedrag dat Leverancier aan hem schuldig mocht zijn.
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Artikel 10 Garantie, vooruitbetaling en waarborgsom
1.  Leverancier kan, indien zij daartoe in redelijkheid termen aanwezig acht, van Klant naar 

diens keuze een bank  garantie of een waarborgsom verlangen tot zekerheid van betaling 
van de op grond van de Overeenkomst of deze voorwaarden verschuldigde bedragen.

2.  De in het eerste lid genoemde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat 
Klant naar het oordeel van Leverancier vermoedelijk gemiddeld voor levering over een 
periode van drie maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom zal worden terug-
betaald zodra de noodzaak tot zekerheid stelling niet meer aanwezig is en in ieder geval 
zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeen komst, onder aftrek van het bedrag 
dat eventueel nog betaald moet worden.

3.  Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van storting door Leverancier rente 
vergoed, waarvan het percentage gelijk is aan de Euribor. Uitbetaling van de rente 
geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom.

Artikel 11 Wanbetaling
1.  Indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim.
2.  Indien en zodra Klant in verzuim is, is hij tevens wettelijke rente verschuldigd wegens te 

late be taling, gelijk aan de marginale toewijzingsrente voor herfi nancieringstrans acties, 
vastgesteld door de Europese Centrale Bank, plus 7 procentpunten. Bij de berekening van 
deze wettelijke rente wordt uitgegaan van de meest recente herfi nancierings rente, die 
voor de eerste dag van het betreff ende hal� aar is vastgesteld (per 1 januari of 1 juli). Een 
en ander onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van kosten van gerechte-
lijke en/of buitengerechtelijke inning. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk 
opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1.  Leverancier is jegens Klant nimmer aansprakelijk voor schade, die ontstaat tengevolge 

van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Leverancier, haar 
werknemer(s), onder geschikte(n) en/of niet-ondergeschikte(n) (als bedoeld in art. 6:170 en 
6:171 BW), behoudens in geval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld 
van Leverancier. Leverancier is evenwel nimmer gehouden aan vergoeding van bedrijfs-
schade waaronder inbegrepen winst of inkomstenderving en aan vergoeding van immate-
riële schade. Klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoe-
ding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, verband houdende met de 
verplichtingen van Leverancier onder de Overeenkomst.

2.  Leverancier is voorts nimmer aansprakelijk in geval een onderbreking, beperking of gebrek 
in de levering van elektriciteit ten gevolge van:

 (i)  het niet of niet goed functioneren van een installatie of aansluiting van Klant en/of;
 (ii)   het niet of niet goed functioneren van een net en/of enige andere technische voor-

schakel in de stroomvoorziening en/of;
 (iii)   het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluit- en transportovereen-

komst tussen Klant en de netbeheerder.
  Klant zal Leverancier vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle schade en 

kosten als gevolg van de niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in 
artikel 4.1 of enig onrechtmatig handelen door Klant jegens de netbeheerder.

3.  In ieder geval is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot driemaal het gemiddelde 
maandfactuurbedrag voor de levering van de elektriciteit aan de desbetreff ende 
vestiging(en), zulks te allen tijde tot een maximumbedrag van € 450.000,– per gebeurtenis.

Artikel 13 Overmacht
1.  Indien één der partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de 

Overeenkomst na te komen, dan zal deze partij de wederpartij onmiddellijk van zodanige 
verhindering in kennis stellen. Voorts zal hij de andere partij op de hoogte houden over 
alle ontwikkelingen verband houdende met de overmacht.

2.  Onverminderd het bepaalde in de artikel 4 en artikel 12, zal Leverancier zich onder de 
Overeenkomst en deze voorwaarden mogen beroepen op overmacht in geval de afname 
door Klant wordt belemmerd door het niet of niet goed functioneren van een installatie of 
aansluiting van Klant en/of van een net en/of enige andere technische voorschakel in de 
stroomvoorziening en/of van het ontbreken, onderbreken, of beëindigen van een aansluit- 
en transportovereenkomst tussen Klant en de netbeheerder, dan wel iedere andere 
omstandigheid in het kader van de aansluiting en het transport of enige andere technische 
schakel in de stroomvoorziening. Een dergelijke belemmering blijft voor rekening en risico 
van Klant en laat een minimum afnameverplichting van Klant onverlet.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid
1.  Partijen bij de Overeenkomst zullen zich ervoor inspannen dat op geen enkele wijze direct 

noch  indirect, mondeling noch in geschrift, noch anderszins gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst of na het eindigen van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie die hen 
in het kader van de Overeen komst en de hieraan verwante regelingen en afspraken aan 
derden, buiten genoemde partijen in de Overeenkomst, bekend wordt gemaakt, anders 
dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartijen en voor behoorlijke 
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

2.  Partijen zullen met name de in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatie binnen 
hun organi satie niet in ruimere kring verspreiden dan voor de behoorlijke uitvoering van de 
Overeenkomst  noodzakelijk is.

3.  Onverminderd het voorgaande zal Klant zich tot het uiterste inspannen om aan de voor-
gaande be palingen te voldoen. Klant zal, indien hij vermoed of redelijkerwijs kan vermoeden 
dat van enige  informatie de geheimhoudingsplicht is geschonden, Leverancier daarvan 
onverwijld mededeling doen, ongeacht of deze schending de eigen organisatie of door 
Klant ingeschakelde derden betreft.

Artikel 15 Tussentijdse beëindiging
1.  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 zijn partijen bevoegd de Overeenkomst zonder 

rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te ontbinden 
indien:

 •  aan de wederpartij surséance van betaling is verleend;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 •  de Klant in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen en het verzuim 

langer voortduurt dan dertig dagen na de schriftelijke mededeling daarvan door Leve-
rancier;

 •  de wederpartij anderszins structureel in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtin-
gen uit hoofde van deze overeenkomst.
 Klant is voorts gerechtigd om in afwijking van het bepaalde in artikel 2 de overeen-
komst tussentijds door opzegging te beëindigen in geval:

 •  Klant verhuist en de Overeenkomst niet conform het bepaalde in lid 6 van dit artikel 
wenst voort te zetten voor de nieuwe vestiging;

 • Klant zijn bedrijf beëindigt.
  Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief en met inachtneming van een  
  termijn van drie maanden. Het bepaalde in de leden 2 en 5 van dit artikel is onverkort  
  van toepassing.
2.  De bedragen die de wederpartij op het moment van ontbinding van de overeenkomst 

reeds verschuldigd is, alsmede de bedragen die Klant uit hoofde van een overeengekomen 
minimum afnameplicht verschuldigd zal zijn, zijn op dat moment onmiddellijk op eisbaar.

3.  Leverancier is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddel-
lijke ingang te ontbinden in geval ontbinding, of beëindiging van de noodzakelijke aansluit- 
en transportovereenkomst tussen Klant en de netbeheerder. Dit laat een minimum 
afnameplicht van Klant onverlet, en in voorkomend geval is een vordering van Leverancier 
uit dien hoofde onmiddellijk opeisbaar. Bij ont binding ingevolge deze bepaling is Leveran-
cier nimmer aansprakelijk voor enige schade die Klant mocht ondervinden.

4.  Leverancier is voorts bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden indien en zodra de Klant ter zake van de elektriciteit, 
die hij ingevolge de Overeen komst van Leverancier betrekt, een switch heeft laten door-
voeren naar een andere leverancier, zulks onverlet de overige krachtens de wet en/of 
deze Overeenkomst aan de Leverancier toekomende rechten. Het hiervoor bepaalde laat 
een minimum afnameplicht van Klant onverlet, en in voorkomend geval is een vordering 
van Leverancier uit dien hoofde onmiddellijk opeisbaar. Bij ontbinding ingevolge deze 
bepaling is Leverancier nimmer aansprakelijk voor enige schade die Klant mocht onder vinden.

5.  In geval van verhuizing is Klant gerechtigd de leverings overeenkomst voor de resterende 
looptijd voort te zetten ten behoeve van de nieuwe vestiging. Het bepaalde in artikel 3.2 
van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. De verhuizing dient 
schriftelijk ten minste 1 maand voor de verhuisdatum te worden doorgegeven aan Leve-
rancier. Indien de verhuizing niet tenminste 1 maand van te voren is doorgegeven, eindigt 
de leveringsovereenkomst van rechtswege per de door de Klant opgegeven verhuisda-
tum. Indien Overeenkomst aldus tussentijds beëindigd wordt, is het bepaalde in lid 6 van 
dit artikel van toepassing.

6.  Indien geen minimumafname is overeengekomen, is de Klant in geval van tussentijdse 
beëindiging op de gronden vermeld in lid 1, 3, 4 en 5 van dit artikel een direct opeisbare 
boete (beëindigings vergoeding) verschuldigd aan Leverancier. De hoogte van de direct 
opeisbare boete wordt door Leverancier bepaald en is gebaseerd op:

 (i) het gemiddelde maandverbruik van Klant;
 (ii)  het aantal maanden tussen het beëindigen van de Overeenkomst en/of switchen van 

de klant  enerzijds en de eigenlijke einddatum van het contract anderzijds en;
 (iii)  de in de (beëindigde) Overeenkomst vastgelegde prijs per kWh plus een vergoeding 

voor  administratieve diensten.

Artikel 16 Geschillen
1.  Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeen-

komst en de daarbij behorende bijlagen, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het 
gevolg mochten zijn, dan wel deze voorwaarden, zullen op grondslag daarvan worden 
beslecht door de arrondissements rechtbank te Rotterdam, tenzij partijen een andere 
vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

2.  Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van 
toepassing.

Artikel 17 Gewijzigde omstandigheden
1.  Indien het bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of anderszins van toepassing zijnde 

wetgeving en regulering bepaalde, tot omstandigheden leidt van dien aard dat de onge-
wijzigde instandhouding van de Overeenkomst ten opzichte van één of beide partijen naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht, dan zullen partijen 
de Overeenkomst voor zover noodzakelijk aanpassen. Is voortzetting van de Overeen-
komst niet meer mogelijk, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over het 
aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Artikel 18 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1.  Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften 

en regelingen kunnen door Leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking 
30 dagen na de dag waarop zij aan Klant zijn medegedeeld, tenzij in de mededeling een 
andere datum van inwerking treding is vermeld.

2.  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien Klant 
een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een dwingend 
rechtelijke regeling, is Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient 
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie 
maanden, tenzij Leverancier een andere wijze en/of termijn van opzegging aanvaardt. 
Gedurende de termijn dat de Overeenkomst na opzegging ingevolge deze bepaling voort-
duurt, blijven deze algemene voorwaarden, ongewijzigd, van toepassing.

Artikel 19 Slotbepalingen
1.  Leverancier is gerechtigd de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst en deze 

algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij. Klant verleent hiertoe bij 
voorbaat haar instemming.

2.  Klant stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van 
Leverancier wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien Leverancier (een deel van) 
haar onderneming  overdraagt aan een derde partij.

3.  Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Elektriciteit’. 
Deze  voorwaarden liggen bij Leverancier ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos 
verkrijgbaar.


