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Productbeschrijving
Nieuwestroom toont de herkomst van alle geleverde energie aan met officiële certificaten. De Certificaten
van Oorsprong voor grijze energie (CvO) en de Garanties van Oorsprong voor groene energie (GvO) zijn
volledig transparant.
Door NieuweStroom geleverde grijze energie kan eenvoudig worden omgezet naar groene energie of naar
C02 gecompenseerde energie.
Het tarief voor herkomst/vergroening/verduurzaming van energie is variabel. De Afnemer betaalt de
werkelijke kosten van afgeboekte Certificaten van Oorsprong (CvO), Garanties van Oorsprong (GvO) en C02certificaten per eenheid [kWh of m3(n)] als aanvullende leveringskosten van het door hem afgenomen grijze
stroom- en/of fossiele gasproduct. NieuweStroom spant zich in om de benodigde CvO’s/GvO's en/of
certificaten zo prijsgunstig als mogelijk in te kopen bij producenten, rekening houdend met de
afnameverwachting en de houdbaarheidsdatum van het product.
De Afnemer kan het gekozen product eenvoudig wisselen,
starten en staken.

Nodig en voldoende voorwaarde
De Afnemer van CvO’s, GvO's en/of C02-certificaten bij NieuweStroom is verplicht een leveringscontract met
NieuweStroom te zijn aangegaan voor de levering van een bij de gekozen CvO’s, GvO's of C02-certificaten
passend product. De Afnemer kan CvO’s, GvO's en/of C02-certificaten afnemen als en zolang de levering van
dit product voortduurt.
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Herkomst stroom, Groene stroom en gas
1. De Afnemer betaalt op zijn energieafrekening de werkelijke kosten van de CvO’s en of GvO's die ten
behoeve van hem worden afgeboekt bij CertiQ of Vertogas. In het maandelijkse voorschot wordt een
voorschotbedrag voor de aanschaf van de door de Afnemer gekozen CvO’s of GvO's opgenomen.
2. NieuweStroom biedt altijd de keuze uit tenminste twee soorten GvO's voor groene stroom, waarvan
tenminste één type GvO van Nederlandse groene stroom.
3. NieuweStroom biedt altijd een soort CvO aan in de herkomst van grijze stroom
4. Groen gas kan door NieuweStroom alleen worden geleverd als en zodra voldoende GvO's voor groen gas
beschikbaar komen.

CO2-compensatie
Indien dit beschikbaar is kan een Afnemer van gas en/of stroom de C02-uitstoot ten gevolge van productie en
verbruik van het afgenomen product compenseren. De Afnemer van energie betaalt op zijn
energieafrekening de werkelijke kosten van de C02-certificaten die ten behoeve van hem worden afgeboekt.
In het maandelijkse voorschot wordt een voorschotbedrag voor de aanschaf van de door de Afnemer
gekozen C02-certificaten opgenomen.

Wisselen van product
1. Een Afnemer kan maximaal eenmaal per kwartaal zijn vergroening en/of C02-compensatie aan of uit
zetten of wisselen van type GvO door dit telefonisch of per e-mail aan de klantenservice te melden.
2. De verwerkingstijd van een wijziging is maximaal twee weken. Van iedere tussentijdse door hem
aangemelde wijziging ontvangt de Afnemer een bevestiging per e-mail.
3. Een Afnemer die beschikt over een slimme meter die door NieuweStroom dagelijks kan en mag worden
uitgelezen, kan uiterlijk 2 weken voorafgaande aan iedere leveringsmaand aangeven als hij van type GvO
wil wisselen en/of de levering van GvO's en/of C02-certificaten wil staken of starten.
4. Een Afnemer die niet over een slimme meter beschikt kan alleen wisselen van CvO/GvO en/of C02certificaten als hij zijn meterstanden en de datum van meteropneming doorgeeft bij het communiceren
van zijn keuze.
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Tarieven en tariefwijziging
1. De Afnemer betaalt op zijn maandelijkse voorschotnota een tevoren overeengekomen voorschot voor
CvO’s, GvO's en/of C02-certificaten. Dit voorschot is gebaseerd op de verwachte gemiddelde prijs van het
gekozen type CvO, GvO's en/of C02-certificaten per eenheid voor het gekozen product in het komende
leveringsjaar en het vastgestelde SJV/12 voor de betreffende aansluiting(en).
2. Het voorschotbedrag voor de afgenomen CvO’s, GvO's en/of C02-certificaten wijzigt uitsluitend direct na
een wisseling, start of beëindiging van de afname van CvO’s, GvO’s of C02-certificaten, en direct na de
jaarafrekening.
Indien een Afnemer direct bij de start van de energielevering CvO’s, GvO's of C02-certificaten wil afnemen
wordt het voorschotbedrag per eenheid voor het gekozen product vermeld in de offerte en in de
leveringsovereenkomst.
3. De werkelijke kosten van CvO’s, GvO's en C02-certificaten worden achteraf na afboeking van de CvO’s,
GvO's en/of C02-certificaten doorberekend aan de Afnemer. Afboeking kan alleen plaatsvinden als de
meterstanden voor de betreffende aansluiting (en) zijn vastgesteld en tegen de werkelijke kosten van de
op basis daarvan afgeboekte CvO’s, GvO's en/of C02-certificaten. Afboeking van CvO’s, GvO's en/of C02certificaten gebeurt bij maandelijkse verbruiksnota's iedere maand achteraf en bij domme meters alleen
bij de jaarlijkse vaststelling van de meterstand achteraf.
4. De werkelijke kosten van de CvO’s, GvO's en C02- certificaten worden gepubliceerd op de jaarafrekening
of eindafrekening.

Terugleveren
Indien een Afnemer (duurzaam) opgewekte stroom en/of gas teruglevert aan het energienet, dan zal
NieuweStroom de gekozen CvO’s, GvO's en/of C02-certificaten afboeken en in rekening brengen over het
netto verbruik van die Afnemer.

Betalings- en overige voorwaarden
De betalings- en overige voorwaarden voor CvO’s, GvO's en C02- certificaten zijn, tenzij hierboven anders is
aangegeven, dezelfde als voor het energieleveringscontract waarop ze betrekking hebben.
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