Algemene Voorwaarden voor de Levering en
Teruglevering van Elektriciteit
Slim met Energie B.V. h.o.d.n. NieuweStroom
voor Grootverbruikers.
1 oktober 2021

1. Definities
Indien namen en begrippen in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven hebben
zij de hiernavolgende betekenis, welke voor zover niet anders vermeld:
Aansluiting(punt): als aansluitpunt geldt de fysieke koppeling van de productie installaties van Producent
met het elektriciteitsnet van de Netbeheerder welke gekenmerkt is met een unieke EAN-code.
Aansluitovereenkomst: overeenkomst tussen Producent en Netbeheerder voor de levering betreffende de
aansluiting op het elektriciteitsnet van de Netbeheerder en het transport van elektriciteit inclusief
systeemdiensten.
Allocatiepunt: het (virtuele) punt waar de door de Producent afgenomen hoeveelheid elektriciteit wordt
gemeten door middel van een Meetinrichting.
Balancerings-verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van afnemers, producenten en
vergunninghouders om programma’s m.b.t. de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te
stellen of te doen opstellen ten behoeve van Netbeheerders en zich met inachtneming van de voorwaarden
bedoeld in art. 26 van de Elektriciteitswet, te gedragen overeenkomstig die programma’s.
Curtailment: een waarde die vanaf afstand wordt ingesteld op de Productie-unit via een remote verbinding.
De Productie-unit wordt middels deze waarde-instelling begrensd in de teruglevering van kWh naar het
landelijk net.
Dag: een tijdseenheid van 24 uur aanvangend op 00:00:00 uur en eindigend op 23:59:59 uur.
Elektriciteitswet: de elektriciteitswet 1998 inclusief alle wijzigingen en toevoegingen.
EPEX-prijs: een prijs per kWh die ieder uur wordt vastgesteld op basis van de actuele EPEX-spotmarkt
tarieven zoals gepubliceerd op de website www.epexspot.com.
Flexibiliteit: het op- en/of afschalen van Levering en/of Teruglevering door (of in opdracht van) de Producent
teneinde vraag en aanbod op het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen waaronder ook nadrukkelijk
Curtailment wordt verstaan.
Gemiddelde EPEX-prijs: de volgens het Profiel van de Aansluiting gewogen gemiddelde EPEX-prijs over een
bepaalde periode.
Garantie- of Certificaat van Oorsprong :een garantie/certificaat van oorsprong voor duurzame elektriciteit
zoals bedoeld in de Elektriciteitswet.
Grootverbruiker: een Partij met een Aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3x80A,
of een Aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3, van de Elektriciteitswet. Daarnaast worden
Kleinverbruikaansluitingen als bedoeld in artikel 95n Elektriciteitswet als Grootverbruiker aangemerkt.
Kwartierwaarden:
verbruiksgegevens weergegeven in intervallen van 15 minuten.
Levering: de levering van elektriciteit via het openbare elektriciteitsnet door NieuweStroom aan Producent.
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Leveringsovereenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de levering van elektriciteit tussen
NieuweStroom en Grootverbruiker, alle inclusief bijlagen.
Leveringspunt: de Aansluiting
Meetinrichting: het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft de uitgewisselde
elektriciteit te meten.
Meetverantwoordelijke: door TenneT gecertificeerd meetbedrijf ter plaatse van het Aansluitpunt,
verantwoordelijke voor het leveren van de energiemeter, uitlezen en verzamelen van energiedata, valideren
en verzenden van de gegevens.
Netbeheerder: een regionale beheerder van een faciliteit tot transport van geproduceerde elektrische energie
voor het beheer van één of meer van die faciliteiten, anders dan het landelijk hoogspanningsnet.
NieuweStroom: handelsnaam van Slim met Energie B.V., statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende
te Petrus Regoutplein 1 E01, 6211 XX Maastricht, geregistreerd bij kamer van koophandel te Maastricht onder
nummer 55033490.
Onbalans: het verschil tussen de planning van de netto afname en/of invoeding op alle netaansluitingen, de
Aansluitingen waarop de Terugleveringsovereenkomst en een Leveringsovereenkomst elektriciteit tussen
Producent/Grootverbruiker en NieuweStroom van toepassing zijn die onder de verantwoordelijkheid van
NieuweStroom vallen en de gerealiseerde som van invoeding/afname op alle netaansluitpunten van
Producent/Grootverbruiker, welke bij NieuweStroom zijn ondergebracht.
Onbalansafslag: de gemiddelde onbalansfactor per technologie zoals jaarlijks berekend en gepubliceerd
door het Planbureau voor de Leefomgeving t.b.v. de berekening van correctiebedragen SDE.
Opslag: de vergoeding aan de leverancier per kWh afgenomen of teruggeleverde energie als onderdeel van
het leveringstarief. In geval van teruggeleverde energie wordt hiervoor ook de term ‘Afslag’ gebruikt.
Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot de Levering of Teruglevering van elektriciteit.
Overmacht: een niet toerekenbare niet-nakoming van een partij.
Producent: de Partij die elektriciteit opwekt en vervolgens via het openbare elektriciteitsnetwerk aan
NieuweStroom levert.
Productiegegevens: de door de Netbeheerder gecommuniceerde allocatiegegevens op kwartierniveau, t.b.v.
de in deze overeenkomst opgenomen Aansluitpunten.
Productie-unit: de warmtekrachtkoppeling(en), windturbine(s) of zonnepaneleninstallatie(s) van Producent,
zoals omschreven in de Terugleveringsovereenkomst.
Teruglevering: de teruglevering van elektriciteit via het openbare elektriciteitsnet van Producent aan
NieuweStroom zoals gemeten door de Meetverantwoordelijke.
Terugleverings-overeenkomst: de Terugleveringsovereenkomst van elektriciteit tussen Producent en
NieuweStroom, waarbij Producent aan NieuweStroom elektriciteit levert/zal terugleveren, inclusief bijlagen.
Ook wel gecontracteerd onder de naam Power Purchase Agreement (PPA).
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor de Teruglevering van elektriciteit aan NieuweStroom
Profiel: het door de Netbeheerder vastgestelde profiel.
Verbruiksgegevens: vastgestelde omvang van de levering zoals gedefinieerd in artikel 6 van de Algemene
Voorwaarden.
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Algemeen
2. Toepasselijkheid
2.1
2.2

2.3

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten van NieuweStroom, voor zover hiervan
niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Producent/Grootverbruiker
worden door NieuweStroom uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij in de Overeenkomst
nadrukkelijk anders bepaald.
In geval van tegenstijdigheid van het bepaalde in deze Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert
het bepaalde in de Overeenkomst.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1

3.2

NieuweStroom is slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard, door middel van een
rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst, dan wel met uitvoering is begonnen. Mondelinge
toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden NieuweStroom niet alvorens en in
zover zij dit schriftelijk heeft bevestigd
Een reeds bestaande Overeenkomst tussen Producent/Grootverbruiker en NieuweStroom wordt
met ingang van een tussen partijen overeengekomen nieuwe ingangsdatum geacht te zijn beëindigd
en per dezelfde datum te zijn vervangen door de (nieuwe) Overeenkomst.

4. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst
4.1
4.2

4.3
4.4
a)

b)
c)

d)

De Overeenkomst gaat in op de ingangsdatum als neergelegd in de Overeenkomst en geldt voor de
looptijd als eveneens daarin is bepaald.
Een Overeenkomst voor bepaalde tijd zal, stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd, indien
een partij de andere partij niet tenminste 30 dagen voor de einddatum schriftelijk (waaronder via
klantenservice@nieuwestroom.nl) in kennis heeft gesteld van het feit dat hij niet tot verlenging
wenst over te gaan.
De opzegtermijn van een Overeenkomst is 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
NieuweStroom is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang, zonder
voorafgaande opzegging, te beëindigen indien:
Producent/Grootverbruiker surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan
Producent/Grootverbruiker (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of een derde haar
faillissement aanvraagt, dan wel Producent/Grootverbruiker in staat van faillissement wordt
verklaard;
ten aanzien van Producent/Grootverbruiker een besluit tot liquidatie en/of ontbinding dan wel tot
het aangaan van een (juridische) fusie of splitsing wordt genomen;
op zaken van Producent/Grootverbruiker executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel indien op zaken
van Producent/Grootverbruiker conservatoir beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen vijftien
(15) dagen is opgeheven, alsmede indien Producent/Grootverbruiker op welke wijze dan ook het
vrije beheer en/of de beschikking over een substantieel deel van zijn vermogen verliest;
Producent/Grootverbruiker toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst, ongeacht of het gaat om het niet, het niet tijdig of het niet volledig
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4.5
4.6
4.7

4.8

voldoen van haar verplichtingen en de betreffende niet nakoming niet binnen één (1) week na
verzending van een schriftelijke ingebrekestelling van NieuweStroom hieromtrent is hersteld.
Indien een situatie zoals benoemd in dit lid dreigt of zich voordoet dan brengt de
Product/Grootverbruiker NieuweStroom daarvan onmiddellijk op de hoogte.
Het gebruik door NieuweStroom van haar bevoegdheden als bedoeld in dit artikel kan nimmer
leiden tot aansprakelijkheid van NieuweStroom voor eventueel daaruit ontstane schade.
In alle gevallen waarin de Overeenkomst (tussentijds) eindigt ingevolge enige bepaling daarvan,
waaronder begrepen dit artikel, of door tussenkomst van de rechter, blijft zij de rechtsverhouding
tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
De Producent/Grootverbruiker staat er jegens NieuweStroom voor in dat hij, op de datum waarop de
Overeenkomst aanvang dient te nemen, geen lopende contractuele verplichtingen heeft met
betrekking tot Levering of Teruglevering of het leveren van Flexibiliteit. In het bijzonder wordt
Producent/Grootverbruiker geacht tijdig te hebben opgezegd.

5. Aansluiting, transport en systeemdiensten
5.1

5.2

De Producent/Grootverbruiker dient voor eigen rekening en risico een overeenkomst te sluiten met
de in het gebied waarin zijn vestiging(en) is/zijn gelegen aangewezen Netbeheerder(s)
respectievelijk de aanwezige neteigenaar die overeenkomstig artikel 15 van de elektriciteitswet
geen Netbeheerder heeft aangewezen, en eventuele andere Netbeheerders voor zover vereist voor
het transport van elektriciteit, aansluiting op het Net en daarmee samenhangende systeemdiensten.
Het niet tot stand komen en/of gehele of gedeeltelijke vernietiging, ontbinding of beëindiging van
één of meer van de in het eerste lid van dit Artikel genoemde overeenkomst(en) met de daar
genoemde Netbeheerder(s) zal nimmer kunnen leiden tot het door de Producent/Grootverbruiker
geheel of gedeeltelijk vernietigen, ontbinden of beëindigen van de Overeenkomst. De
Producent/Grootverbruiker zal zich er voor inspannen om een nieuwe overeenkomst met de
genoemde Netbeheerder(s) te sluiten.

6. Meetinrichting
6.1

6.2

6.3

De Producent/Grootverbruiker draagt er zorg voor en zal bewerkstelligen dat in zijn opdracht en
voor zijn rekening een Meetinrichting is dan wel wordt geplaatst en onderhouden op de
Leveringspunten, welke geschikt is voor het uitlezen van neartime/realtime kilowattuurgegevens en
dat metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de meetcode en andere ten aanzien
daarvan gestelde eisen en voorschriften.
Tenzij anders is overeengekomen, wordt de Producent/Grootverbruiker geacht aan NieuweStroom
toestemming te hebben gegeven tot het opvragen van de (kilowattuur)meetgegevens bij de
verantwoordelijke Netbeheerder en/of Meetverantwoordelijke. Eventuele kosten gemoeid met het
aanleveren van de kilowattuurmeetgegevens komen voor rekening van de
Producent/Grootverbruiker.
NieuweStroom is gerechtigd de kilowattuurmeetgegevens (al dan niet real- en/of neartime) aan één
of meer derden te verstrekken ten behoeve van het opstellen van forecasts en het ontwikkelen van
(nieuwe) proposities. Producent/Grootverbruiker wordt geacht aan NieuweStroom en door haar
ingeschakelde derde(n) toestemming te hebben gegeven de kilowattuurgegevens (al dan niet realen/of neartime) met de Meetverantwoordelijke van de Producent/Grootverbruiker uit te wisselen.
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6.4

6.5

6.6

6.7

Indien NieuweStroom niet binnen tien (10) werkdagen na afloop van de maand beschikking krijgt
over de in de vorige leden genoemde gegevens en/of indien bij het opnemen van de meter een fout
is gemaakt en/of er wordt getwijfeld over de juistheid van de meting, mag NieuweStroom de
omvang van de levering bepalen overeenkomstig het gestelde in lid 7 van dit artikel, onverminderd
het recht van NieuweStroom om de werkelijk geleverde hoeveelheid alsnog vast te (doen) stellen
aan de hand van de stand van de Meetinrichting.
Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de Producent/Grootverbruiker als
NieuweStroom verlangen dat de Meetinrichting door een onafhankelijke derde wordt onderzocht.
De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. De
kosten van het eventueel vervangen van de Meetinrichting zijn voor rekening van de Producent/
Grootverbruiker.
Indien uit het onderzoek van de Meetinrichting als bedoeld in het vorige lid blijkt dat de afwijking
groter is dan toegestaan, wordt de geleverde en/of teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit bepaald
aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode
dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd conform wettelijke termijnen, teruggerekend
vanaf het moment van het verwijderen van de ondeugdelijke Meetinrichting.
Indien omstandigheden, zoals benoemd lid 4 van dit artikel, zich voordoen is NieuweStroom
bevoegd de omvang van de Levering en/of Teruglevering in het desbetreffende tijdvak te schatten
op basis van historische meetdata van de Netbeheerder.

7. Balanceringsverantwoordelijkheid
7.1
7.2

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, draagt de Producent/Grootverbruiker de
Balanceringsverantwoordelijkheid over aan NieuweStroom voor de duur van de Overeenkomst.
Indien de Producent/Grootverbruiker in verzuim raakt, behoudt NieuweStroom zich het recht voor
om de Balanceringsverantwoordelijkheid op te zeggen.

8. Tarieven
8.1
8.2

8.3

8.4

Het door NieuweStroom aan Producent/Grootverbruiker te betalen tarief en andere vergoedingen in
verband met de Levering en/of Teruglevering zijn neergelegd in de Overeenkomst.
Als grondslag voor de uit hoofde van het eerste lid van dit artikel eventueel verschuldigde
vergoedingen gelden de kilowattuurmeetgegevens van de Meetinrichting als bedoeld in Artikel
‘Meetinrichting’ van deze Voorwaarden, tenzij in verband met het bepaalde in de overige leden van
dat artikel dient te worden uitgegaan van een andere grondslag.
Leveringstarieven kunnen door NieuweStroom eenzijdig worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen
worden ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werken
op de in de bekenmaking vermelde datum.
Eventuele individuele tariefswijzigingen hebben uitsluitend betrekking op wijziging van de
Afslag/Opslag of een wijziging van de tariefcategorie.
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9. Facturering en betaling
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

De betaaltermijn voor alle facturen van NieuweStroom is 7 dagen, tenzij Partijen schriftelijke anders
overeenkomen.
Alle kosten voor aansluiting-, transport- en systeemdiensten zijn voor rekening van de
Producent/Grootverbruiker en worden door de Netbeheerder separaat aan
Producent/Grootverbruiker gefactureerd volgens het zogenaamde netbeheerdersmodel.
Alle bedragen zullen worden verhoogd/verlaagd met de van overheidswege te innen belastingen,
toeslagen en heffingen, die NieuweStroom krachtens een besluit van de overheid verplicht of
gerechtigd is in rekening te brengen en af dient te dragen. NieuweStroom zal vrijstelling van
energiebelasting in de facturering faciliteren nadat Producent/Grootverbruiker een getekende
schriftelijke verklaring heeft verstrekt welke voldoet aan de relevante wettelijke vereisten. Deze
schriftelijke verklaring dient jaarlijks te worden verstrekt.
Indien betalingen gestorneerd worden of partijen op enige andere wijze niet tijdig en/of niet volledig
betalen, kunnen partijen het verschuldigde bedrag laten verhogen met een rentetarief volgens
volgende formule: EURIBOR+3%.
NieuweStroom behoudt zich het recht voor om werkelijke kosten uit hoofde van negatieve rente bij
de Producent/Grootverbruiker in rekening te brengen.
Producent/Grootverbruiker zal op eerste verzoek van NieuweStroom voor NieuweStroom voldoende
zekerheden verstrekken aan NieuweStroom in welke vorm dan ook. NieuweStroom zal bij de
gevraagde zekerheidstelling zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van
Producent/Grootverbruiker.
Indien er sprake is van self-billing door Producent/Grootverbruiker is deze nadrukkelijk zelf
verantwoordelijk om NieuweStroom te voorzien van de juiste betaalgegevens waaronder het
rekeningnummer. Bij eventuele wijzigingen dient hiervoor een termijn van 6 weken in acht te
worden genomen. Indien deze termijn niet wordt aangehouden wordt iedere betaling door
NieuweStroom geacht bevrijdend te zijn gedaan.

10. Overmacht
10.1

10.2

Indien een partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, of slechts gedeeltelijk, kan nakomen
door een geval van overmacht, dient zij dit zo spoedig als mogelijk jegens de andere partij kenbaar
te maken. Zolang er sprake is van overmacht, is er geen sprake van tekortschieten door de partij die
zich hierop in rechte beroept. Wanneer de overmacht langer dan 14 dagen voortduurt, is de andere
partij gerechtigd deze overeenkomst met een termijn van 24 uur schriftelijk op te zeggen.
De tekortkomende partij zal al datgene doen dat redelijkerwijs mogelijk is om de nakoming op
kortst mogelijke termijn te hervatten.
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11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1

11.2
11.3

11.4

Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar leveringsverplichting is NieuweStroom
slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen aan haar schuld te wijten zijn. Behoudens
opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van NieuweStroom voor indirecte-, gevolg- of
bedrijfsschade altijd uitgesloten.
NieuweStroom is evenmin aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door of in verband met enig
doen of nalaten van de regionale Netbeheerder(s)respectievelijk de aanwezige neteigenaar.
Elke aanspraak tot schadevergoeding dient binnen vijftien (15) werkdagen na de datum waarop de
schade is ingetreden, dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd had
kunnen worden, door de Producent schriftelijk te worden ingediend bij NieuweStroom. Indien
Producent niet binnen deze periode een aanspraak indient en NieuweStroom daardoor niet tijdig in
de gelegenheid wordt gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behoudt
NieuweStroom zich het recht voor om de aanspraak niet verder in behandeling te nemen.
NieuweStroom is tegen bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De verzekering en de
voorwaarden daarvan zijn marktconform. De aansprakelijkheid van NieuweStroom is beperkt tot
het beloop van het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheid
verzekeraars. De bedragen voor deze aansprakelijkheden zijn slechts verschuldigd op de dag van
schriftelijke bevestiging door de aansprakelijkheid verzekeraars dat er uitkering volgt en is slechts
opeisbaar door de Producent op de dag van daadwerkelijke uitkering door de verzekeraars aan
NieuweStroom, tenzij door de verzekeraars rechtstreeks aan de Producent/Grootverbruiker wordt
uitbetaald.

12. Informatieplicht
12.1

De Producent/Grootverbruiker is verplicht om NieuweStroom zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van
de Overeenkomst van belang kunnen zijn zoals, wijzigingen in verbruik, door hem waargenomen of
vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in zijn perceel aanwezige gedeelte van de
Aansluiting, inclusief de Meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen, etc.

13. Overdracht rechten
13.1

13.2

Partijen zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst over te
dragen aan een groepsmaatschappij. Voor overdracht van de rechten en verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst aan anderen dan hiervoor genoemde derden is toestemming vereist van de
wederpartij, die deze toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.
Behoudens contractsoverneming als bedoeld in dit artikel, is Producent/Grootverbruiker gehouden
alle schade die NieuweStroom ten gevolge van deze situaties lijdt, volledig te vergoeden.

14. Onvoorziene omstandigheden
14.1

Bij onvoorziene omstandigheden, waaronder in dit verband in ieder geval begrepen een wijziging in
de huidige stand van wet-en regelgeving, alsmede significante prijsontwikkelingen in de
grondstoffenmarkt, waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in haar huidige
vorm niet langer is toegestaan dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
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14.2

gevergd kan worden van één van of beide partijen, zullen partijen met elkaar in overleg treden
omtrent een aanpassing/herziening van de Overeenkomst teneinde deze voor zover mogelijk in
overeenstemming te brengen met de veranderde omstandigheden.
Bij vaststelling respectievelijk aanpassing/wijziging/nadere invulling van de zogenaamde
“NetCode”, “SysteemCode”, “MeetCode” en overige van toepassing zijnde wettelijke en andere
voorschriften kan NieuweStroom een eventuele aanpassing/wijziging van deze Voorwaarden
doorvoeren teneinde deze zo nodig in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
omstandigheden. Een dergelijke aanpassing is geen aanleiding voor een voortijdige beëindiging van
de Terugleveringsovereenkomst door de Producent/Grootverbruiker.

15. Diversen
15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 oktober 2021.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, dan
wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op grondslag daarvan
worden beslecht door de gewone rechter, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting
overeenkomen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
NieuweStroom behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen en/of te
wijzigen; deze aanpassingen en/of wijzigingen zullen veertien (14) dagen na datum van
bekendmaking in werking treden, tenzij in de bekendmaking een andere datum wordt genoemd.
Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen onaangetast. Voor zover dat mogelijk is, zullen Partijen in dat
geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij
zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.
Mocht één Partij of mochten beide Partijen op enig moment geen nakoming eisen van één of
meerdere bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, dan wel geen beroep doen op
haar/hun rechten uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, dan zal dit niet mogen worden
opgevat als een afstand van het recht om dit op een later ogenblik wel te doen, noch zal dit op
enigerlei wijze de Overeenkomst dan wel de rechten en verplichtingen van Partijen onder de
Overeenkomst en/of deze Voorwaarden op andere wijze beperken.
Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij NieuweStroom en zijn eveneens terug te vinden
op de website van NieuweStroom. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart
Producent/Grootverbruiker dat aan hem de Voorwaarden ter hand zijn gesteld, behoudens
tegenbewijs.
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Teruglevering
In aanvulling op de algemene bepalingen gelden voor een Terugleveringsovereenkomst de volgende
bepalingen:

16. Looptijd en beëindiging van de Terugleveringsovereenkomst
16.1

16.2

Partijen erkennen dat er onder meer sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een verplichting uit hoofde van de Terugleveringsovereenkomst indien de
Terugleveringsovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig wordt nagekomen als gevolg van
onderbreking of stopzetting, waaronder Curtailment, van de teruglevering van de elektriciteit door
(of in voorkomende gevallen in opdracht van) Producent aan NieuweStroom.
Behoudens het bepaalde ten aanzien van Overmacht, geldt dat indien en voor zover de
Terugleveringsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd op grond van verzuim of toerekenbare
tekortkoming van de Producent, Producent aansprakelijk is voor alle directe en indirecte schade die
NieuweStroom ten gevolge daarvan lijdt.

17. Teruglevering
17.1
17.2

17.3

17.4

17.5

NieuweStroom verbindt zich gedurende de looptijd van de Terugleveringsovereenkomst, alle door
de Producent opgewekte elektriciteit (zoals gemeten door de Meetverantwoordelijke) af te nemen.
Het is Producent verboden om gedurende de looptijd van de Terugleveringsovereenkomst zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuweStroom, aan een ander dan NieuweStroom de
door de Productie-unit geproduceerde elektriciteit of Flexibiliteit te leveren.
Alle elektriciteit wordt door Producent geleverd met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
elektriciteitswet en in overeenstemming met de bepalingen van de NetCode, MeetCode,
SysteemCode en overige van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen en voorschriften.
Producent verplicht zich ertoe alles in het werk te stellen om de jaarlijkse teruglevering op de
Aansluitpunten te maximaliseren. Het verwacht dient daarbij als streefgetal.
De eigendom en het risico (volumerisico) van de door de Producent onder de
Terugleveringsovereenkomst geleverde elektriciteit gaat op het Leveringspunt over op
NieuweStroom.
De Producent staat er voor in dat zijn Productie-unit aan de daarvoor geldende wettelijke en andere
eisen en voorschriften voldoet.

18. Terugleveringstarief
18.1

18.2

Het door NieuweStroom aan Producent te betalen teruglevertarief en de Afslag die samenhangen
met de Teruglevering van elektriciteit door Producent aan NieuweStroom zijn neergelegd in de
Terugleveringsovereenkomst.
De Terugleveringstarieven zijn exclusief kosten voor Onbalans. Deze worden jaarlijks achteraf op
basis van de Onbalansafslag (zoals jaarlijks gepubliceerd door het Planbureau voor de
Leefomgeving) bij de Producent in rekening gebracht.
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19. Levering in combinatie met Teruglevering
19.1

19.2

19.3

Indien Producent naast Teruglevering tevens elektriciteit van NieuweStroom afneemt, dan verbindt
zij zich gedurende de looptijd van de Terugleveringsovereenkomst alle elektriciteit te betrekken van
NieuweStroom. NieuweStroom verplicht zich dit volume elektriciteit aan Producent te leveren.
Het door Producent aan NieuweStroom te betalen tarief en andere vergoedingen samenhangend
met de Levering van elektriciteit door NieuweStroom aan Producent zijn neergelegd in de
Terugleveringsovereenkomst.
Alle elektriciteit wordt door NieuweStroom geleverd op het (de) in de Terugleveringsovereenkomst
omschreven Leveringspunt(en) en is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de Producent.

20. Balanceringsverantwoordelijkheid
20.1

20.2

De Producent zal NieuweStroom op zijn kosten voorzien van de informatie die nodig is met
betrekking tot de Teruglevering en in het kader van de over te nemen
Balanceringsverantwoordelijkheid. Hiertoe behoort te allen tijde informatie over situaties waardoor
de continuïteit van de Teruglevering geheel of gedeeltelijk in gevaar komt, zoals defecten aan de
Productie-unit, storingen, reparaties, (gepland) preventief en incidenteel onderhoud, etc.
Ingeval de Producent deze informatie niet tijdig, niet volledig of onjuist heeft aangeleverd of door de
verantwoordelijke Netbeheerder of Meetverantwoordelijke heeft doen aanleveren, alsmede in geval
van storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Partijen en/of
van derden, is Slim met Energie genoodzaakt de Balanceringsverantwoordelijkheid van de
Producent naar beste weten uit te voeren, zo nodig op basis van schattingen. In dat geval zijn de
kosten van een eventuele Onbalans die voortvloeien uit een onjuiste schatting als gevolg van het
ontbreken van de benodigde gegevens, dan wel als gevolg van het hanteren van de onjuiste
gegevens, voor rekening van de Producent.

21. Garanties van Oorsprong
21.1

Producent zal zelf zorgdragen voor de verkoop van haar GvO’s. Op verzoek van de Producent kan
NieuweStroom faciliteren dat Producent een marktconforme prijs ontvangt voor haar GvO’s.

22. Facturering en betaling
22.1
22.2

NieuweStroom heeft het recht om verschuldigde bedragen van Producent die tevens elektriciteit
door NieuweStroom geleverd krijgt te verrekenen.
NieuweStroom zal op basis van de Productiegegevens, de door Producent gekozen vergoeding en
de van toepassing zijnde afslag, binnen de overeengekomen termijnen achteraf het te betalen
bedrag berekenen, een en ander zoals opgenomen in de Terugleveringsovereenkomst.
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23. Informatieplicht
23.1

23.2

Een onvoorziene stilstand van (een van) de Productie-units) dient zo snel als praktisch mogelijk,
doch uiterlijk 3 uur na start van de ongeplande stilstand, door Producent aan NieuweStroom door
een kennisgeving per email energie@nieuwestroom.nl aan medegedeeld te worden.
Op het moment dat de Productie-unit(s) niet hun maximale productie kunnen halen om alle andere
redenen dan weersomstandigheden op de productielocatie, zoals geplande stilstanden, storingen,
defecten of andere onvoorziene stilstanden, dient Producent NieuweStroom dagelijks te informeren
over de status en voortgang. Waarbij voor geplande productiestops geldt dat deze uiterlijk 48 uur
voor de geplande stop aan NieuweStroom door een kennisgeving per email
energie@nieuwestroom.nl medegedeeld dienen te worden.

24. Overdracht rechten
24.1

24.2

Indien Producent voornemens is één of meerdere Productie-units te ontmantelen, te demonteren,
te vervreemden of anderszins in de macht van (een) derde(n) te brengen, uit te schakelen anders
dan als gevolg van een onvoorziene stilstand of op welke wijze dan ook buiten werking te stellen, is
Producent verplicht NieuweStroom hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen
schriftelijk in kennis te stellen.
Ingeval van vervreemding van de Productie-unit(s) aan (een) derde(n) als bedoeld in dit artikel, zal
Producent bedingen dat deze derde(n) de rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst van
Producent overneemt als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van
NieuweStroom aan deze contractsoverneming haar medewerking te weigeren.

Levering
In aanvulling op de algemene bepalingen gelden voor een Leveringsovereenkomst de volgende bepalingen:

25. Totstandkoming van de Leveringsovereenkomst
25.1

De Leveringsovereenkomst komt tot stand door het aanvaarden van de overeengekomen
voorwaarden en tarieven in de welkomstbrief, die de Grootverbruiker toegezonden krijgt na
acceptatie van de offerte. Deze welkomstbrief vormt samen met de eventuele bijlagen - en de
Algemene Voorwaarden de volledige Leveringsovereenkomst.

26. Leveringstarief
26.1
a)

b)

Het Leveringstarief bestaat uit twee tarief categorieën en wordt bepaald door de aanwezige
Meetinrichting en de werking daarvan op de Aansluiting van de Grootverbruiker:
Indien de Leverancier van de Netbeheerder valide Kwartierwaarden van de Grootverbruiker heeft
ontvangen geldt het Telemetrietarief. Het Telemetrietarief is voor ieder uur van iedere Dag variabel
en is gelijk aan de actuele EPEX-spotmarkt prijs, vermeerderd met een vaste Opslag zoals
overeengekomen in de Leveringsovereenkomst.
Het Profieltarief is het geldende tarief voor Profielgrootverbruikers. Het Profieltarief is gelijk aan de
Gemiddelde EPEX-prijs, vermeerderd met een vaste Opslag zoals overeengekomen in de
Leveringsovereenkomst.
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26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

De registratie van de herkomst van de geleverde Elektriciteit zal geschieden door afboeking van
Garanties van Oorsprong of Certificaten van Oorsprong. De kosten die gepaard gaan met de
aankoop en afboeking van deze Garanties en/of Certificaten van Oorsprong worden afzonderlijk in
rekening gebracht. Op de herkomstregistratie en verduurzaming van de levering van Elektriciteit zijn
afzonderlijke Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op de website.
De Leveringstarieven zijn inclusief de kosten van Programmaverantwoordelijkheid en
Onbalanskosten, tenzij expliciet in de Leveringsovereenkomst anders met de Grootverbruiker is
overeengekomen.
Indien Onbalans volgens de Leveringsovereenkomst expliciet benoemd voor rekening van de
Grootverbruiker komt wordt deze rechtstreeks doorberekend aan de Grootverbruiker tegen TenneT
onbalansprijzen zonder Opslag.
Partijen zullen zich in voorkomende gevallen zo nodig gezamenlijk inspannen om wederzijds
maatregelen te nemen teneinde van Onbalanskosten op een Aansluiting te minimaliseren indien
deze kosten onevenredig hoog blijken te zijn.
NieuweStroom kan in voorkomende gevallen de Opslag voor (alle) Aansluiting(en) van een
individuele Grootverbruiker aanpassen ingeval de Onbalanskosten ten laste van NieuweStroom
komen en blijkt dat deze kosten voor de betreffende Aansluiting(en) onevenredig hoog of laag zijn.
Bekendmaking van individuele wijzigingen vindt plaats door middel van een persoonlijke
kennisgeving middels een brief en/of een e-mail. In deze kennisgeving wijst de NieuweStroom de
Grootverbruiker op de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

27. Teruglevering in combinatie met Levering
27.1

Indien Grootverbruiker ook teruglevert aan NieuweStroom en daarvoor geen aparte
Terugleveringsovereenkomst heeft gesloten, dan is de vergoeding voor de teruggeleverde kWh de
EPEX-prijs verminderd met de Afslag en Onbalansafslag (zoals jaarlijks gepubliceerd door het
Planbureau voor de Leefomgeving).
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