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: Welkom bij Huismerk Energie N.V.

Beste heer Janssen,
Hartelijk dank voor uw interesse in het modelcontract van Huismerk Energie. Samen kunnen we het aandeel
duurzame energie in Nederland vergroten. Als klant van Huismerk Energie ontvangt u:




100% lokaal groene energie uit Nederland
Scherpe energietarieven
Persoonlijke service

Bijgaand vindt u uw persoonlijke contract.
Uw gegevens
Naam:

Jan Janssen

Adres:

Dorpstraat 1

Postcode:

6500 AB

Plaats:

Nijmegen

Telefoonnummer:

0241234567

E-mailadres:

janjanssen@internet.nl

IBAN nummer:

125684

Klantnummer:

900001

Aansluitadres

Aansluiting (EAN code)

Product

Contractvorm

Dorpstraat 1, 6500 AB Nijmegen

1234567890

Stroom

Modelcontract

Dorpstraat 1, 6500 AB Nijmegen

0987654321

Gas

Modelcontract

Uw contract
U heeft een Huismerk Energie Modelcontract afgesloten voor de levering van groene stroom en/of gas uit
Nederland voor onbepaalde tijd met een variabele prijs. De levering start op: 15 januari 2017.
De voorwaarden voor beëindiging van het contract vindt u in de contractvoorwaarden.
Uw tarieven
De met u afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract zijn het volgende:
Stroom
In onderstaande tabel vindt u het leveringstarief voor elektriciteit, behorende bij een standaard aansluiting
tot en met 3x25 Ampère.
Stroom
Leveringsadres:
Netbeheerder:
Contractsoort:
Kwaliteitsoort:
Datum start levering:
Variabele kosten
Levering Enkeltarief
(0 – 10.000 kWh)

Vaste kosten per maand

1234567890
Dorpstraat 1, 6500 AB Nijmegen
Liander
Modelcontract
Lokaal groen
15 januari 2017
Leveringstarief
kWh

Energiebelasting

Opslag duurzame
energie (ODE)

Btw (21%)

Totaal

€ 0,04380

€ 0,10130

€ 0,00740

€ 0,03203

€ 0,18453

Vaste leveringskosten

€5,75

(incl. 21% btw)

Netbeheerkosten

€ 16,39

Slimme Energiemanager

€ 0,00

Gas
In onderstaande tabel vindt u de voor u geldende gastarieven inclusief regiotoeslag gas.
~

Gas
Leveringsadres:
Netbeheerder:
Contractsoort:
Kwaliteitsoort:
Datum start levering:

0987654321
Dorpstraat 1, 6500 AB Nijmegen
Liander
Modelcontract
CO2-gecompenseerd
15 januari 2017

Variabele kosten regio 1

Leveringstarief

Regiotoeslag gas

Energiebelasting

€ 0,23100

€ 0,25244

€ 0,01590

Levering (0 – 170.000 m³)

Vaste kosten per maand
(incl.. 21% btw)

Opslag duurzame
energie (ODE)

Btw

€ 0,01130

€ 0,10486

Vaste leveringskosten

€ 5,75

Netbeheerkosten

€ 12,13

Slimme Energiemanager

€ 0,00

(21%)

Totaal

€ 0,60420

Per maand gaat u een voorschot betalen van € 170,00. Een keer per jaar vindt een jaarafrekening plaats.
De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaalgesproken op 1 januari en 1 juli. U wordt hierover op de
hoogte gesteld via de e-mail. Alle voorwaarden inzake het contract en de tarieven vindt u in de
Modelcontractvoorwaarden. In het tarievenblad vindt u ook de overige tarieven en kosten die op uw
contract van toepassing zijn. De meest actuele tarieven zijn beschikbaar op de website
www.huismerkenergie.nl onder het kopje ‘modelcontract’ en op uw persoonlijke online pagina ‘Mijn
Huismerkenergie’.
Terugleveren en salderen
Indien u zelf stroom opwekt en teruglevert dan wordt het teruggeleverde volume in mindering gebracht op
het geleverde volume. Indien u meer teruglevert dan u verbruikt, ontvangt u voor elke teruggeleverde kWh,
het overeengekomen kale leveringstarief tot aan een grens van 10.000 kWh per jaar. Levert u meer dan
10.000 kWh op jaarbasis terug dan ontvangt u voor elke teruggeleverde kWh boven deze grens het kale
leveringstarief minus een afslag van € 0,0075 per kWh. Indien uw verbruiksperiode korter is dan een jaar
dan wordt dit naar rato verrekend. Btw en overheidsheffingen worden verrekend volgens de geldende
wetgeving.
Voor meer informatie over terugleveren en salderen kunt u contact met ons opnemen via 088 105 11 22
(lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Wijze van betaling
Bij Huismerk Energie betaalt u standaard per automatische incasso. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
We incasseren maandelijks voorafgaand rond de 24e van de maand. Ook is het mogelijk om per factuur te
betalen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Waarborgsom/ andere financiële garanties
In uitzonderlijke gevallen kan Huismerk Energie een borg vragen voordat uw aanvraag wordt
geaccepteerd. Meer over waarborgsommen en andere financiële garanties vindt u in de Algemene
Voorwaarden.
Uw voorwaarden
Uw Huismerk Energie Modelcontract bestaat uit:
 Deze bevestigingsbrief (bijlage A)
 De Modelcontractvoorwaarden
 De Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede Huismerk Energie Kwaliteitscriteria
 Het Modelformulier voor ontbinding (bijlage B)
U dient de bevestigingsbrief en bijlagen A en B goed te bewaren in uw administratie.

Bedenktijd
Indien u alsnog wilt afzien van dit contract, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen de wettelijke periode
van 14 kalenderdagen, na ontvangst van deze bevestiging, een verzoek tot annulering in te dienen. Hiervoor
mag u gebruik maken van het bijgevoegde ‘modelformulier voor ontbinding/herroeping’. Meer informatie
over het recht op bedenktijd en de voorwaarden daarbij kunt u vinden in de Modelcontractvoorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Loek Otters
Huismerk Energie N.V.

Bijlage A

Modelcontractvoorwaarden
1.

Levering elektriciteit en gas

Huismerk Energie levert u stroom en/of gas conform de voorwaarden van het Modelcontract.
2.

Tarieven en betaling
2.1. Tariefwijzigingen: 2 keer per jaar





De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kWh en m3) behorende bij
het Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed.
Huismerk Energie N.V. kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. De tarieven
in het Modelcontract worden aangepast wanneer de prijzen voor gas en stroom in de markt
stijgen of dalen.
Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Huismerk Energie N.V. de
leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen.

2.2. Aankondiging tariefwijzigingen




Bij tariefwijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u minimaal één week van te voren persoonlijk
geïnformeerd over de nieuwe leveringstarieven. Daarbij worden de tariefwijzigingen ook kenbaar
gemaakt via de website, onder het kopje ‘Modelcontract’.
Bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1.
van deze Modelcontractvoorwaarden, informeert Huismerk Energie N.V. u hierover persoonlijk.
Dit binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging. U kunt in dat geval binnen 10 dagen na
ontvangst van het bericht van tariefstijging het contract zonder opzegtermijn beëindigen en
overstappen naar een andere leverancier of een ander contract afsluiten bij Huismerk Energie
N.V. De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website www.huismerkenergie.nl onder
Producten - Modelcontract.

2.3. Betalingsvoorwaarden






U betaalt standaard per automatische incasso. Ook kunt u betalen middels een factuur. Aan beide
betalingswijzen zijn geen extra kosten verbonden.
Bij niet-tijdige betalingen ontvangt u een herinnering. Hiervoor worden geen kosten in rekening
gebracht.
Betaalt u de factuur niet binnen de termijn, zoals in de herinnering vermeld, ontvangt u een
aanmaning waarop wij u € 15,- in rekening kunnen brengen. Indien de aanmaning niet binnen de
gestelde termijn van 14 dagen wordt betaald, ontvangt u een ingebrekestelling, waarvoor
incassokosten van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,- per vordering, in
rekening gebracht kunnen worden (incl. btw). Ook wordt een betalingsregeling geboden en de
mogelijkheid tot Schuldhulpverlening.
Wanneer vervolgens niet binnen de gestelde termijn van de ingebrekestelling is betaald, worden
gerechtelijke incassomaatregelen genomen. De kosten hiervan worden apart bij u in rekening
gebracht. Tevens zullen wij dan overgaan tot beëindiging van uw leveringsovereenkomst.

2.4 Waarborgsommen/financiële garanties


3.

Huismerk Energie spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af, nadat wij u voor
het sluiten van de overeenkomst hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben
geïnformeerd. In dat geval vindt u deze afspraak ook in de bevestigingsbrief.

Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.1 Start levering


De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier
rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. U bent
of wordt over de precieze datum apart geïnformeerd.

3.2 Bedenktijd




U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw
bevestigingsbrief.
Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd moet u ons,
Huismerk Energie N.V.
Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen
088 – 105 11 22
info@huismerkenergie.nl
op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te annuleren (bv. schriftelijk per post, fax
of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde ‘modelformulier voor
ontbinding/herroeping’, maar bent hiertoe niet verplicht. Om van de bedenktermijn gebruik te
maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te verzenden voordat de
bedenktermijn eindigt.

Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn
Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te
annuleren, nadat de levering is begonnen, bent u voor het reeds geleverde een vergoeding
verschuldigd op voorwaarde dat u




uitdrukkelijk en indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op
andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te
beginnen; en
bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit
gebruik te maken van uw recht op bedenktijd

3.3 Beëindiging contract




4.

Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij Huismerk Energie N.V. of via uw nieuwe
leverancier. Opzegging is kosteloos.
De opzegtermijn bedraagt 30 dagen.
Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen,
dan kunt u dit doen via 088 – 105 11 22 (lokaal tarief) of per mail naar info@huismerkenergie.nl.

Privacy

Huismerk Energie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw
gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de
overeenkomst en risicobeheer. Wij gebruiken uw gegevens ook voor e-mailberichten ter promotie
van producten of diensten van Huismerk Energie. Dit doen wij alleen als wij u bij de aanvraag in de
gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat u geen prijs stelt op informatie
over producten en diensten van Huismerk Energie en u van deze gelegenheid geen gebruik heeft
gemaakt. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden of aan u e-mailberichten
versturen namens derden.
Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een
afmeldlink in de mail. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met commerciële emailberichten.
5.

Voorwaarden

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor
de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze Modelcontractvoorwaarden en onze
Kwaliteitscriteria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene
Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in deze Modelcontractvoorwaarden.

Bijlage B

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Helaas heeft u ervoor gekozen om van uw contract bij Huismerk Energie af te zien. Het is mogelijk om uw
contract bij Huismerk Energie binnen de afkoelperiode van 14 dagen kosteloos te ontbinden. Dit kunt u
telefonisch doen via 088 105 11 22 (lokaal tarief). Wanneer u gebruik wilt maken van post of e-mail om de
overeenkomst te ontbinden / herroepen, vul dan het onderstaand modelformulier in. U kunt het
modelformulier versturen naar:
per post: Huismerk Energie, Postbus 125, 6500 AC Nijmegen
per mail: info@huismerkenergie.nl
Aan:
Huismerk Energie N.V.
Postbus 125 6500 AC Nijmegen
info@huismerkenergie.nl
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van energie op het volgende adres
herroep:

Datum
ondertekening
leveringsovereenkomst:
Klantnummer:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mail:

v20161207

Telefoonnummer:

Handtekening:

Datum

