Definities gebruikte begrippen in overeenkomsten
versienummer 3.0
Aansluiting

Het fysieke punt waarop de Klant Gas, Elektriciteit, CO 2 of Warmte laat
afleveren dan wel afnemen door Leverancier. Een Aansluiting wordt
gekenmerkt door een EAN-code.

Addendum

Schriftelijk overeengekomen aanvulling op de Overeenkomst.

Afname gegevens

Het door klant af te nemen volume.

APEX

European Power Exchange (EPEX), voorheen Amsterdam Power
Exchange (APX); Handelsmarkt voor de verkoop en koop van
Elektriciteit in blokken van een uur dagvooruit.

APX-transactie

Transactie die als gevolg van een opdracht van Klant door Leverancier
op de APX gedaan wordt, wordt tegen de rechtstreekse transactieprijs
op de APX afgerekend.

Baseload(profiel)

Over alle uren gelijkelijk verdeeld volume in een periodeblok.

Bedrijfsuren

Aantal uren per jaar dat een installatie in bedrijf is.

Bestensorder

Order voor verkoop of koop van gasvolume op dezelfde Handelsdag
tegen een op die dag geldende handelsprijs.

Bid/Ask

Prijsverschil tussen koop- en verkoopprijs op hetzelfde moment. Op
iedere Commodityprijs is een bid- of ask toeslag (verkoop/koop
toeslag) van toepassing. In het Orderuitvoeringsbeleid is per
productcomponent toegelicht hoe deze toeslag wordt bepaald.

Bovenlimiet

Opdracht voor koop of verkoop met een Limietprijs waarbij
Leverancier de opdracht mag uitvoeren op het moment dat marktprijs
inclusief kosten en premies boven de Limietprijs komt.

Cashflow

De cashflow is de som van het vaste prijsvolume maal de vaste prijs
plus het variabel volume maal de marktprijs van vandaag.
Variabel volume is het verschil tussen gecontracteerd volume en het
tegen een vaste prijs vastgelegde volume.

Certificaten van Oorsprong

Grijze elektriciteit wordt onderbouwt d.m.v. Certificaten van Oorsprong
(CvO). Deze gelden als bewijs voor uit welke bron de elektriciteit
afkomstig is.

CertiQ

CertiQ is onderdeel van elektriciteitstransporteur TenneT TSO B.V.
CertiQ certificeert alle energie die is opgewekt en zijn voor deze taak
aangewezen door de overheid. Certificaten die worden uitgegeven
door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa.

CO2

Een gas (koolstofdioxide) dat vrijkomt bij verbranding van fossiele
brandstoffen.

Commodity

Bulkproduct Gas, Elektriciteit, CO 2 of Warmte.
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Commodityprijs

De prijs van de commodity, gewogen gemiddeld samengesteld door
verschillende Transacties, Vaste prijzen en Index commodity prijzen.

Correspondentieadres

Correspondentieadres namens Eneco Zakelijk B.V.: Marten Meesweg
5, 3068 AV te Rotterdam.

Creditcheck

Een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de Klant in relatie tot
de verplichting van de Klant naar AgroEnergy in het kader van de
Overeenkomst die de Klant met Leverancier heeft gesloten dan wel
gaat afsluiten.

Debiteurenpremie

X % over de cashflow (debetsaldo som van gas- en elektriciteitsnota).

Debiteurenresultaat

Het resultaat van door Leverancier ontvangen debiteurenpremie minus
de door Leverancier gemaakte debiteurenkosten en reservering voor
dubieuze debiteuren.

Debiteurenuitkering

Jaarlijkse uitkering van het Debiteurenresultaat van Leverancier aan
Klant in de vorm van een percentage van de door de Klant aan
Leverancier betaalde debiteurenpremie over een leveringsjaar.

Elektriciteit

De op het openbare net geleverde dan wel afgenomen elektriciteit.

Energiekosten

De verbruiken die op uw nota in rekening worden gebracht.

Energiekostprijsmanagement

Het periodiek monitoren van uw Energiekosten per Leveringsperiode
en samen met u zo laag mogelijke Energiekosten realiseren.

EnergyManager

Persoonlijke portal voor Klant die door Leverancier na het aangaan van
de Overeenkomst tot het einde van het leveringsjaar ter beschikking
wordt gesteld.

Forwardprijs

Door de markt verwachte prijs van commodity in een bepaalde
toekomstige periode, waartegen een marktpartij nu bereid is te kopen
of te verkopen.

Gas

Aardgas met een gestandaardiseerde energie-inhoud van 35,17
MJ/m3 .

Garanties van Oorsprong

Een Garantie van Oorsprong (GVO) is een bewijsstuk waarmee de
afkomst van de duurzaam geproduceerde energie aangetoond kan
worden.

GGV (profielcategorie)

Een aansluiting groter of gelijk aan 40 m 3/uur en waarvan de
Netbeheerder heeft vastgesteld dat over voorgaande 36 maanden
meer dan 1.000.000 m3 per jaar is afgenomen met een zogenaamd
‘stuursignaal’ wordt doorgegeven. Dit betreft altijd een
telemetrieaansluiting.

GXX (profielcategorie)

Een aansluiting groter of gelijk aan 40 m3/uur en waarvan de
Netbeheerder heeft vastgesteld dat over voorgaande 36 maanden
meer dan 170.000 m3 per jaar, dan wel over de voorgaande 12
maanden meer dan 250.000 m3 is afgenomen en die niet is ingedeeld
in profielcategorie GGV. Dit betreft altijd een telemetrieaansluiting.
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Handelsdag

Werkdag waarop Transacties via TTF en OTC plaats kunnen vinden,
niet zijnde een zaterdag, zondag, erkende feestdag of door Leverancier
als niet-handelsdag aangemerkte dag.

Handelskalender

Kalender waarop Leverancier handelsdagen publiceert, op
EnergyManager.

Handelsovereenkomsten

Leveringsovereenkomsten met handelsmogelijkheden zoals
bijvoorbeeld TradePower en TradeGasen BudgetGas waarmee Klant
energie kan inkopen en of verkopen.

Handelsresultaat

Financieel saldo dat ontstaat doordat een inkoop Transactie geheel of
gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een verkoop Transactie en
vice versa.

In− en verkoopperiode

Periode waarin Klant energie kan in- en verkopen voor een bepaald
Leveringstijdvak.

Index Commodityprijs

Variabele commodityprijs berekend volgens de jaarlijks in december
voorafgaand aan het leveringsjaar gepubliceerde index-formule in het
Product- en Prijzenblad van het betreffende product.

Individueel in−
en verkoopschema

Een dagelijks overzicht van het volume op uurbasis dat voor Klant
wordt ingekocht of verkocht op de APX.

Informatiecentrum

Een centraal documentatie en Informatiecentrum die men kan
raadplegen op EnergyManager.

Intraday

Product waarbij automatisch voor de Klant vanaf het moment dat de
APX−resultaten door Leverancier gepubliceerd zijn tot een uur voor
levering van levering Elektriciteit kan kopen en verkopen.

Invoedingsgegevens

Het door Klant in te voeden volume.

Klant

Degene die Gas, Elektriciteit, CO2 of Warmte van Leverancier betrekt
dan wel aan Leverancier levert.

Klikken/Klikorder

Via EnergyManager opdracht geven voor de inkoop van een volume
Commodity Gas voor een Leveringsjaar of kwartaal binnen de
Leveringsperiode tegen de voor die dag binnen het tijdvenster geldige,
door AgroEnergy gecommuniceerde, commodity gasprijs.

Landelijk Transport Exit en
Connection

Kosten voor gastransport op het landelijk netwerk betrekking hebbend
op de Exit en Connection-dienst van landelijk netbeheerder GTS. De
netbeheerders verstrekken maandelijks de capaciteit waarover dit
tarief verschuldigd is door iedere Klant. GTS publiceert jaarlijks de
tarieven in euro/m 3 /h/jr per gasontvangststation. De Leverancier int
op basis van deze informatie deze kosten bij Klant.

Leverancier

Eneco Zakelijk B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te
Rotterdam.
Correspondentieadres namens Eneco Zakelijk B.V.: Rotterdam, Marten
Meesweg 5, 3068 AV.

Levering

Term gebruikt voor afname door Klant.
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Leveringsperiode

De periode waarin de afname dan wel invoeding van Gas, Elektriciteit,
CO2 of Warmte op basis van de Overeenkomst plaatsvindt.

Leveringstijdvak

Gestandaardiseerde tijdsperiodes die volledig binnen de
Leveringsperiode vallen en waarop Transacties kunnen plaatsvinden
(maand, kwartaal, jaar).

Limiet intrekken

Het ongedaan maken van een gestelde limiet waarvoor nog geen
Transactie heeft plaatsgevonden.

Limietorder

Opdracht van Klant aan Leverancier om bij het behalen van een
specifieke prijs voor een bepaald volume een Transactie tot stand te
brengen.

Limietprijs

Specifieke minimum- of maximumprijs opgegeven door Klant
waarvoor een Transactie plaats mag vinden.

Limiet stellen

Het opgeven van een specifieke prijs waarvoor een Transactie voor
een bepaald volume plaats mag vinden.

Mark- to Market

De huidige waarde op de markt van gerealiseerde Transacties.

Mark- to Market waarde

Het verschil tussen de huidige waarde op de markt van eerder
gerealiseerde Transacties en de waarde van deze Transacties bij het
aangaan daarvan.

Mengprijs

Gewogen gemiddelde prijs van een in een maand afgenomen vaste
prijsvolume en index commodityprijs volume.

Mutatiereglement

Document gepubliceerd op EnergyManager waarin voorwaarden staan
aangegeven bij (tussentijdse) wijzigingen binnen een contractvorm.

Norm Energiekosten

Een berekening gebaseerd op jaarcijfers en de liquiditeitsbegroting
gecombineerd met de geprognotiseerde Energiekosten.

Onderlimiet

Opdracht voor koop of verkoop met een Limietprijs waarbij
Leverancier de opdracht mag uitvoeren op het moment dat marktprijs
inclusief kosten en premies onder de Limietprijs komt.

OTC-Blok

Totaal volume peak respectievelijk off−peak geldend in een
Leveringstijdvak zonder profieleffect.

OTC-gerelateerde
condities

Voorwaarden waaronder Klant op de OTC-markt kan handelen.

OTC/OTC-Markt

Over The Counter. Markt waar Elektriciteit wordt verhandeld in
tijdsblokken van een maand, kwartaal of een of meerdere jaren.

OTC-positie

De door termijnhandel ontstane verplichting tot afname en/of levering
van Elektriciteit.

Overeenkomst

De Overeenkomst en alle daarbij behorende Bijlagen.

Periode bieding

De door Klant gedefinieerde periode waarvoor 1 en hetzelfde
biedprofiel geldt.
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Positie

De volumesom van alle inkoop−en verkooptransacties die door Klant
worden uitgevoerd.

Positietabel

Tabel waarin de door Klant ingenomen volume posities verdeeld over
12 maanden is weergegeven op de EnergyManager.

Positie tegensluiten

Gewenste (deel van een) OTC-positie op een van te voren bepaalde
datum naar nul brengen door middel van het uitvoeren van koop− of
verkoop Transactie(s).

Product

Gas, Elektriciteit, CO 2 of Warmte.

Product- en Prijzenblad

Specificatie van de tarieven voor de levering die Klant aan Leverancier
verschuldigd is.

Productvorm

Het contracttype, zoals bijvoorbeeld TradePower of TradeGas.

Programma-verantwoordelijke

De partij die de Programmaverantwoordelijkheid op zich heeft
genomen.

Programmaverantwoordelijkheid

De wettelijke verplichting van alle aangeslotenen op het openbare net
om voor de volgende dag de productie en verbruik van elektriciteit en
gas te plannen in overeenstemming met het verwachte verbruik.

Reconciliatieprijs

De prijs die van toepassing is op Reconciliatievolume en die door
Tennet wordt gepubliceerd.

Reconciliatievolume

Het verschil tussen de som van de dagelijkse telemetriegegevens over
een volledige maand en de comptabele maandverbruiken van de
netbeheerder.

Referentiegroep

Aantal telers met vergelijkbare teelt en bedrijfsactiviteiten waarvan de
gegevens gebruikt worden voor vergelijking van het energieverbruik
per m².

Standaard profiel

Profiel wat Leverancier hanteert om het door Klant ingekochte vaste
volume te verdelen over een kalendermaand.

Tan-code

6-cijferige code die Klant via zijn mobiele telefoon ontvangt en in
EnergyManager in moet voeren ter bevestiging van een opdracht of
wijziging van gegevens.

Telemetriedata

Het aan Klant of door Klant geleverde en gemeten volume die via de
verbruiksmeting op afstand door het meetbedrijf wordt uitgelezen en
door de (regionale) netbeheerder, conform de Meetvoorwaarden
vastgesteld, en beschikbaar gesteld aan Leverancier.

Tennet onbalanskosten

Het niet door ingenomen Posities afgedekte elektriciteitsvolume wordt
per kwartier afgerekend tegen de op dat moment geldende
onbalansprijs die gepubliceerd wordt door Tennet.

Teruglevering

Levering van de door Klant geproduceerde Elektriciteit aan het net.

TradeGas

Gasproduct met handelsmogelijkheden voor verkoop en koop van
Commodity.

Transactie

Het in opdracht van klant verhandelde volume tegen een door
verkopende en kopende partij geaccepteerde prijs.
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Transactieprijs

Daadwerkelijk gerealiseerde prijs bij een transactie.

Transactievolume

Het verhandelde volume in de Transactie.

TTF-markt

Bilaterale markt (Title Transfer Facility) waar marktpartijen onderling
Gas kopen en verkopen.

TTF-prijsreferentie

De extern vastgestelde en gepubliceerde TTF gasprijs op basis
waarvan Leverancier een Transactieprijs berekent.

Vaste Prijspositie

De voor Leveringsperiode tegen een vaste prijs ingenomen Positie.

Vastrecht

Vaste leveringskosten in euro/maand of euro/jaar.

Warmte

De op een warmtenet geleverde hoeveelheid energie in GigaJoules
(GJ).
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