Standaardvoorwaarden voor deelname aan AgroEnergy
1.

Definities
Voor zover niet anders vermeld gelden in deze
standaardvoorwaarden en de Overeenkomst waarop deze
standaardvoorwaarden van toepassing zijn verklaard de
volgende definities:

"Aansluiting":
één of meer verbindingen tussen een Net en een onroerende
zaak als bedoeld in artikel 16 sub a-d Wet waardering
onroerende zaken.
"Aansluit- en transportovereenkomst":
overeenkomst tussen Deelnemer en een Netbeheerder voor
de aansluiting van de (elektrische en/of gas) installatie(s) van
Deelnemer op het Net van de Netbeheerder en transport van
op grond van een Leveringsovereenkomst geleverd en te
leveren Gas en/of Elektriciteit door de Netbeheerder(s) naar
de Aansluiting;

"Net":
een gastransportnet zoals bedoelt in artikel 1 lid 1 sub d
Gaswet respectievelijk een elektriciteitsnet zoals bedoelt in
artikel 1 lid 1 sub i Elektriciteitswet;
"Netbeheerder":
een vennootschap die op grond van de Elektriciteitswet
respectievelijk de Gaswet is aangewezen voor het beheer
van één of meer netten;
"Overeenkomst":
de Deelname-overeenkomst AgroEnergy inclusief alle
bijlagen.
2.

Toepasselijkheid
Deze standaardvoorwaarden zijn van toepassing op
Deelname-overeenkomsten AgroEnergy.

3.

Opzegging Leveringsovereenkomsten nieuwe Deelnemer
Nieuwe Deelnemer draagt er zorg voor dat
Leveringsovereenkomst(en) voor de Aansluiting(en) genoemd
in artikel 7.3 van de Overeenkomst, bij de aanvang van de
Leveringsperiode zijn opgezegd en geëindigd.

4.
1.

Aanlevering gegevens
Deelnemer levert op verzoek van AgroEnergy aan haar de
gegevens die zij nodig heeft bij de onderhandelingen in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder
zijn begrepen: alle gegevens omtrent zijn (elektrische en/of
gas) installaties en het gas- respectievelijk elektriciteitsafnamepatroon in de afgelopen jaren op door AgroEnergy
verstrekte formulieren.

2.

Deelnemer levert direct na een dienaangaand verzoek van
AgroEnergy aan haar alle EAN-codes t.b.v. de aansluitingen
die zijn aangegeven in artikel 7.3 van de Overeenkomst. Bij
niet tijdige aanlevering door Deelnemer kan deelname niet tot
stand komen.

3.

Deelnemer levert op verzoek van AgroEnergy aan haar zijn
bedrijfsgegevens, waaronder onder meer zijn begrepen een
kopie van inschrijving bij de KvK, de notariële akte en
legitimatiebewijs.

4.

"Leverancier":
een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het
leveren van Gas en/of Elektriciteit;

Tevens verstrekt Deelnemer op verzoek van AgroEnergy aan
haar de laatste door hem gesloten Leveringsovereenkomst
(en) en/of Aansluit- en transportovereenkomst(en), dan wel
de nog lopende Leveringsovereenkomst(en) en/of Aansluiten transportovereenkomst(en) voor de Aansluitingen die zijn
aangegeven in artikel 7.3 van de Overeenkomst.

5.

"Leveringsovereenkomst":
een overeenkomst tussen Deelnemer en Leverancier tot
levering van Gas en/of Elektriciteit;

Deelnemer meldt prompt aan AgroEnergy alle feiten en
ontwikkelingen binnen zijn onderneming die van invloed
(kunnen) zijn op de uitvoering van de Overeenkomst.

6.

Deelnemer machtigt AgroEnergy de in artikel 4, lid 1 tot en
met 5 genoemde gegevens aan de leverancier te verstrekken
voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst.

5.

Vrijwaring en schadeloosstelling
Deelnemer vrijwaart AgroEnergy voor alle aanspraken van
derden jegens haar en zal haar zo nodig schadeloos stellen
voor alle schade die zij lijdt als gevolg van vorderingen van
derden voortvloeiend uit niet-nakoming of onrechtmatig
handelen door Deelnemer in het kader van de Overeenkomst.
Deze vrijwaring en verplichting tot schadeloosstelling strekt
zich in ieder geval uit tot aanspraken jegens en
schadeplichtigheid van AgroEnergy als gevolg van (i) door
Deelnemer verstrekte onjuiste gegevens, zoals gegevens
inzake de Aansluit- en transportovereenkomst, de
respectievelijk het bij de betreffende Netbeheerder
gecontracteerde gastransportcapaciteit respectievelijk
elektrisch vermogen, de Aansluiting en/of installatie van
Deelnemer, de beëindiging van de Leveringsovereenkomst
voor de betreffende Aansluiting(en) voor de periode
voorafgaand aan de Leveringsperiode en (ii) schade als
gevolg van het op andere gronden dan als is bepaald in
artikel 2.1. van de Deelname-overeenkomst AgroEnergy
weigeren een door AgroEnergy uitonderhandelde
Leveringsovereenkomst aan te gaan.

"Basismodule":
een module waarin door AgroEnergy te verlenen diensten zijn
omschreven, en die is neergelegd in het Tarievenblad;
“Deelnemer”:
Een natuurlijke of rechtspersoon die een Deelnameovereenkomst AgroEnergy heeft afgesloten;
"Elektriciteit":
elektriciteit die voldoet aan de bij of krachtens de
Elektriciteitswet gestelde kwaliteitseisen;
"Elektriciteitswet":
wet van 2 juni 1998, houdende regels met betrekking tot de
productie, het transport en de levering van elektriciteit,
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 december 2004,
Staatsblad 2004, 656, zoals ze thans luidt en zoals ze kan
worden gewijzigd;
"Gas":
stof die bij een temperatuur van 15 graden Celsius en bij een
druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in
hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die
vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is;
"Gaswet":
wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport
en de levering van gas, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9
december 2004, Staatsblad 2004, 656, zoals ze thans luidt
en zoals ze kan worden gewijzigd;

"Leveringsperiode":
de periode, lopend vanaf het moment van eindigen van de
leveringsovereenkomst(en) voor de Aansluiting(en) van de
Deelnemer zoals zijn genoemd in artikel 7.3 van de
Deelname-overeenkomst AgroEnergy tot en met de datum
waarop de levering van gas respectievelijk elektriciteit onder
de door AgroEnergy voor Deelnemer uitonderhandelde
Leveringsovereenkomst eindigt. In beginsel is dit 31
december van het jaar waarin de Deelname-overeenkomst
eindigt; tenzij door AgroEnergy en Deelnemer expliciet
anders is overeengekomen;
“Meetbedrijf ”:
een bedrijf dat door het bevoegd gezag is erkend als een
bedrijf dat Meetinrichtingen mag plaatsen, onderhouden en
uitlezen;
"Meetinrichting":
een inrichting voor een Aansluiting van Deelnemer die alle
componenten, software, et cetera omvat, die nodig zijn voor
het registreren van de uitgewisselde Elektriciteit en
blindenergie, respectievelijk van afgenomen Gas;
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6.

Bemetering
Deelnemer stelt gedurende de looptijd van de
Leveringsovereenkomst(en) AgroEnergy via de Netbeheerder
van het Net, waarop hij is aangesloten, via de Leverancier, of
via diens Meetbedrijf ter beschikking de meetdata uit de
Meetinrichting(en) voor zover die betrekking heeft/hebben op
de Aansluiting(en) die door Deelnemer zijn opgenomen in
artikel 7.3 van de Overeenkomst en zo vaak en voor zover dit
is vereist bij of krachtens de Gaswet respectievelijk
Elektriciteitswet.

7.
1.

Overmacht
Een partij is niet aansprakelijk voor de schade die de andere
partij lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming
van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien
deze tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid die
niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.

2.

Een partij is verplicht een tekortkoming alsmede een
voorzienbare tekortkoming in de nakoming van een
verplichting onder de Overeenkomst onverwijld schriftelijk aan
de andere partij mede te delen, onder de vermelding van de
gronden die het haar onmogelijk maken of zullen maken de
desbetreffende verplichting na te komen en van de
vermoedelijke tijdsduur van de tekortkoming in de nakoming.

8.
1.

Niet-nakoming
Indien en zo lang Deelnemer niet voldoet aan enige
verplichting onder de Overeenkomst, is AgroEnergy bevoegd
- zonder voorafgaande waarschuwing - verlening van de
overeengekomen diensten aan Deelnemer te onderbreken
zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid van AgroEnergy
jegens Deelnemer.

2.

Indien Deelnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig een op
grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding
betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.

3.

Vanaf de dag dat Deelnemer in verzuim is, is hij aan
AgroEnergy over het betreffende bedrag wettelijke rente
verschuldigd. Dit laat onverlet het recht van AgroEnergy op
vergoeding door Deelnemer van de kosten van gerechtelijke
of buitengerechtelijke inning van de betreffende bedragen. De
in dit artikel genoemde bedragen zijn direct opeisbaar.

9.
1.

Duur, beëindiging, wijziging en opzegging Overeenkomst
De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum
van ondertekening daarvan en eindigt op 30 juni van het jaar
waarin de via onderhandeling door AgroEnergy tot stand
gekomen Leveringsovereenkomst eindigt. Tussentijdse
beëindiging door een van de partijen is niet mogelijk, met
uitzondering van het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Na deze
periode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd
voor de periode van één jaar, tenzij één van de partijen
tenminste 2 maanden voorafgaande aan een dergelijke
verlenging deze Overeenkomst schriftelijk opzegt, ingaande
30 juni van het betreffende jaar .

2.

AgroEnergy zal jaarlijks uiterlijk [voor] 1 april bekend maken
welke tarieven bij verlenging van de Overeenkomst voor
deelname gelden.

3.

Deelnemer kan de Overeenkomst per onmiddellijk schriftelijk
opzeggen en beëindigen indien hij (i) zijn bedrijf beëindigt en
niet overdraagt aan een derde en (ii) in situatie van
overmacht verkeert. In geval van opzegging en beëindiging
tijdens of binnen zes maanden voorafgaand aan de
Leveringsperiode is AgroEnergy conform artikel 5 van deze
voorwaarden gevrijwaard van schade en is Deelnemer alle
kosten die door AgroEnergy reeds zijn gemaakt dan wel
waarvoor verplichtingen zijn aangegaan ten behoeve van de
beoogde levering verschuldigd, een en ander onverminderd
het bepaalde in de Leveringsovereenkomst.

4.

AgroEnergy kan te allen tijde de Overeenkomst opzeggen
met onmiddellijke ingang indien Deelnemer niet voldoet aan
één of meer bij de Overeenkomst gestelde voorwaarden.
Deelnemer is bij de opzegging gehouden het alsdan nog aan
AgroEnergy verschuldigde na facturering aan AgroEnergy te
voldoen.

5.

Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien en zodra
de andere partij in staat van faillissement is verklaard, of zijn
faillissement heeft aangevraagd, voorlopige surséance van
betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is
verleend, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan.

10.

Facturering
AgroEnergy zal Deelnemer conform het bepaalde in het
Tarievenblad factureren voor al hetgeen Deelnemer haar op
grond van de Overeenkomst alsdan verschuldigd is.
Deelnemer is gehouden om de factuur binnen 14 dagen na
dagtekening daarvan te voldoen.

11.

Exclusiviteit
Deelnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst
ten behoeve van de Aansluiting(en) en de daarmee aan het
Net verbonden installaties waarvoor de Overeenkomst is
afgesloten, geen overeenkomsten sluiten met andere energie
inkoopcombinaties, die tot doel hebben te bemiddelen bij of
het aangaan van Leveringsovereenkomsten met
Leveranciers.
Deelnemer zal voor de duur van de Leveringsperiode ten
behoeve van de Aansluitingen en de daarmee aan het Net
verbonden installaties waarvoor de Overeenkomst is
afgesloten, niet zelf Leveringsovereenkomsten, anders dan
die bedoeld in artikel 2 van de Overeenkomst, aangaan.

12.
1.

Aansprakelijkheid
AgroEnergy is niet aansprakelijk voor schade, daaronder
begrepen indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade, die
Deelnemer lijdt ten gevolge van of verbandhoudende met
deelname aan AgroEnergy, behoudens opzet of grove schuld
aan de kant van AgroEnergy of haar bedrijfsleiding.

2.

AgroEnergy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan
doordat Deelnemer niet heeft voldaan aan het gestelde onder
artikel 4 lid 2, daaronder begrepen het door ontbreken, foutief
of niet tijdige aanlevering van betreffende EAN-codes niet
tijdig switchen en/of in- of uit-huizen.

3.

AgroEnergy is niet aansprakelijk voor schade, daaronder
begrepen indirecte, gevolg– of bedrijfsschade die Deelnemer
lijdt als gevolg van wanprestatie door een Leverancier of
Netbeheerder.

4.

Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die AgroEnergy
en/of Leverancier lijdt als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door
deelnemer en is aan AgroEnergy en/of Leverancier over het
betreffende schadebedrag wettelijke rente verschuldigd.

13.
1.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Nederlands recht is toepasselijk op de Overeenkomst.

2.

De arrondissementsrechtbank Rotterdam is bij uitsluiting
bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen Deelnemer
en AgroEnergy voortvloeiend uit of verbandhoudend met de
Overeenkomst.

14.
1.

Geheimhouding
AgroEnergy verplicht zich alle gegevens over het voeren van
het bedrijf van Deelnemer die haar bekend worden als gevolg
van de deelname aan AgroEnergy door Deelnemer aan
AgroEnergy geheim te houden gedurende zijn deelname en
tot zeven jaar na beëindiging van de Overeenkomst,
behoudens voor zover bekendmaking of verstrekking van de
gegevens aan derden wettelijk of anderszins vereist is, zoals
onder meer bekendmaking aan de Leverancier indien en
voorzover dat nodig is in verband met de uitvoering van de
Leveringsovereenkomst met welke bekendmakingen
Deelnemer instemt. Na verloop van de termijn van zeven jaar
worden deze gegevens vernietigd.

2.

Deelnemer verplicht zich alle gegevens omtrent de
bedrijfsvoering van AgroEnergy die hem bekend worden
tijdens zijn deelname aan AgroEnergy en tot zeven jaar na
beëindiging van de Overeenkomst geheim te houden.

15.

Volledige Overeenkomst
De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen partijen met
betrekking tot de bemiddeling door AgroEnergy voor
Deelnemer bij de totstandkoming van een
Leveringsovereenkomst(en) en/of het vastleggen van
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gastransportcapaciteit respectievelijk elektrisch vermogen op
grond van een door Deelnemer afgesloten Aansluit- en
transportovereenkomst(en) en treedt in de plaats van alle
eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken die partijen ter
zake hebben gemaakt.
16.

Partiële nietigheid
In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de
Standaardvoorwaarden voor deelname aan AgroEnergy of de
Overeenkomst blijft de Overeenkomst voor het overige in
stand.

17.

Overdracht
Een overdracht van een partij van haar rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is slechts
toegestaan na verkrijging van de schriftelijke toestemming
van de andere partij, met dien verstande dat AgroEnergy
gerechtigd is zijn rechten tezamen met haar verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een moeder-,
dochter- of groepsmaatschappij in de zin van boek 2
Burgerlijk Wetboek over te dragen.

18.
1.

Coöperatieve Vereniging AgroPower U.A.
Een Deelnemer die tevens lid is van de Coöperatieve
Vereniging AgroPower U.A. zal jaarlijks een percentage van
de door hem op basis van artikel 3 van de Overeenkomst en
de op basis van door bemiddeling van AgroEnergy tot stand
gekomen Leveringsovereenkomst(en) betaalde deelnamevergoeding(en) worden gerestitueerd. Dit percentage wordt
jaarlijks door de Raad van Commissarissen van AgroEnergy
vastgesteld en kan liggen op nul procent of hoger.

2.

Indien de deelnemer in artikel 4.1 van de Overeenkomst heeft
aangegeven lid te willen worden van de Coöperatieve
Vereniging AgroPower U.A. en Deelnemer bij het aangaan
van de Overeenkomst tevens lid is van een vereniging die
aangesloten is bij de Land- en Tuinbouworganisatie
Nederland, wordt Deelnemer bij het aangaan van de
Overeenkomst tevens lid van de Coöperatieve Vereniging
AgroPower U.A. Het lidmaatschap van de Coöperatieve
Vereniging AgroPower U.A. is tot en met 31 december 2006
gratis.

19. Wijzigingen van deze standaardvoorwaarden
1.
Deze standaardvoorwaarden voor deelname aan AgroEnergy
en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften
en regelingen kunnen door AgroEnergy worden gewijzigd.
Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop zij aan de
deelnemer zijn medegedeeld in werking, tenzij in de
mededeling een andere datum van inwerkingtreding is
vermeld.
2.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande
Overeenkomsten. Indien de deelnemer een wijziging niet
wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een
dwingend rechtelijke regeling, is de deelnemer gerechtigd de
Overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden met in achtneming van artikel 9 lid 1. Gedurende
de termijn dat de Overeenkomst na opzegging ingevolge
deze bepaling voortduurt, blijven deze standaardvoorwaarden
ongewijzigd op de Overeenkomst van toepassing.
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