Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit
Tussen partijen
1. Vlaams Energiebedrijf, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan
86C, bus 301, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0843.383.425,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur ad interim, de heer (X) en de heer (X)
Hierna de “Leverancier” of “VEB”
en
2. KLANT, met maatschappelijke zetel te (postcode) (gemeente), (straat) (huisnummer), ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (x), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (x)
Hierna, “Klant”
Klant en Leverancier worden hierna afzonderlijk of gezamenlijk “Partij” of “Partijen” genoemd.

Wordt overeengekomen wat volgt:
1. Definities en interpretatieregels
1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst hebben de hierna vermelde woorden en
begrippen de volgende betekenis:
•

Afnamepunt: de plaats waar elektriciteit ter beschikking wordt gesteld aan de Klant en dat
geïdentificeerd wordt aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer;

•

Belpex: Belgische elektriciteitsbeurs, vennootschap naar Belgisch recht;

•

Belpex hpi: Belpex hourly price index, de uurprijs uitgedrukt in EUR/MWh zoals dagelijks voor
elk uur gepubliceerd op http://www.belpex.be;

•

Dag: elke periode die aanvangt om 00.00 uur lokale tijd van een kalenderdag en eindigt om
24.00 uur lokale tijd op dezelfde kalenderdag;

•

DNB: distributienetbeheerder: beheerder van het elektriciteitsdistributienetwerk;

•

Elektriciteit: elektrische energie die voldoet aan de Europese norm EN 50160 en die is
opgewekt op basis van een brandstofmix die volledig bestaat uit hernieuwbare
energiebronnen met uitzondering van biomassa; het bewijs hiervan wordt geleverd door
garanties van oorsprong;

•

Garantie van Oorsprong: een uniek, verhandelbaar en overdraagbaar elektronisch stuk dat
aantoont dat een bepaald volume energie geproduceerd is met hernieuwbare energiebronnen
en kwalitatieve WKK;

•

Klantenportaal: het digitaal portaal dat de Leverancier aan de Klant aanbiedt en dat de Klant
in staat stelt stamgegevens, verbruiken, voorspelling van verbruik en facturen te raadplegen
en waarlangs communicatie tussen de Klant en Leverancier voornamelijk plaats vindt;
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•

Leveringsperiode: periode vanaf de start van de levering tot het einde van de levering, dit is
de periode waarvoor de Leverancier aangeduid is als toegangshouder in het toegangsregister
van de bevoegde Netbeheerder;

•

Initiële Leveringsperiode: de eerste 12 maanden vanaf de start van de levering conform deze
Overeenkomst;

•

Netbeheerder: algemene term om de bevoegde beheerder van het distributie- of
transmissienet aan te duiden;

•

Overeenkomst: deze Overeenkomst, haar bijlagen, de Tariefkaart Dienstenvergoeding, de
Tariefkaart GSC en WKC en elke procedure op het Klantenportaal waarnaar verwezen wordt
in deze Overeenkomst tot uitvoering van de Overeenkomst;

•

Overmacht: ieder onvoorzienbaar en onvermijdbaar voorval dat de uitvoering van de
Overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt en zoals verder omschreven in artikel 10 van deze
Overeenkomst;

•

Standaard Jaarverbruik: een berekend verbruik over een jaar op basis van het werkelijk
verbruik en het synthetisch lastprofiel (SLP). De berekeningswijze wordt door de
distributienetbeheerders gepubliceerd;

•

Standaard Maandverbruik: een berekend verbruik over een maand op basis van het werkelijk
verbruik en het synthetisch lastprofiel (SLP). De berekeningswijze wordt door de
distributienetbeheerders gepubliceerd;

•

Synthetisch lastprofiel of SLP: gemodelleerd afnamepatroon van een afnemer, niet uitgerust
met een meetinrichting voor tele-opname, ter benadering van de verdeling van het verbruik in
de tijd;

•

Tariefkaart Kostendekkende Dienstenvergoeding: de Tariefkaart bepaalt de kostendekkende
dienstenvergoeding van toepassing voor de periode zoals gedefinieerd op de Tariefkaart
Kostendekkende Dienstenvergoeding;

•

Tariefkaart Kostendekkende Bijdrage GSC en WKC: de Tariefkaart bepaalt de
kostendekkende bijdrage GSC en WKC voor de periode zoals gedefinieerd op de Tariefkaart
GSC en WKC;

•

TNB: transmissienetbeheerder, de beheerder van het transmissienet.

1.2. De in de Overeenkomst opgenomen titels hebben geen juridische draagwijdte. Zij dienen enkel om
de lezing van de Overeenkomst te vergemakkelijken.

2. Voorwerp van de Overeenkomst
2.1. Tijdens de Leveringsperiode en onder de termen en voorwaarden van deze Overeenkomst verkoopt
en levert de Leverancier Elektriciteit aan de Klant, die aanvaardt.
2.2. Het voorwerp van deze Overeenkomst betreft de levering van Elektriciteit aan niet-huishoudelijke
afnemers aangesloten op het Vlaamse, Waalse en Brusselse elektriciteitsnet en de dienstverlening
door de Leverancier aan de Klant.
2.3. De Klant zal de eigen elektriciteitsvraag voor de door hem aan de Leverancier toegewezen
Afnamepunten bij deze Overeenkomst (zoals opgenomen in Bijlage 1 en eventueel tussentijds te
wijzigen conform wat verder bepaald is in deze Overeenkomst) tijdens de Leveringsperiode van de
Leverancier afnemen.
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2.4. Eigendom en risico gaan over op het Afnamepunt.
2.5. De Leverancier overhandigt Garanties van Oorsprong ten belope van de geleverde hoeveelheden
Elektriciteit aan de bevoegde regulator zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving.
2.6. De aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder voor aansluitingen op het
distributienet of, indien van toepassing, het transmissienet valt buiten deze Overeenkomst.

3. Inwerkingtreding, duur, stilzwijgende verlenging en beëindiging
3.1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot en met
de laatste dag van de Leveringsperiode.
3.2. De Initiële Leveringsperiode gaat in op x/x/20xx om 00.00 uur en eindigt op xx/xx/20xx om 24.00 uur.
3.3. De levering voor elk van de in bijlage 1 opgenomen Afnamepunten kan maar aanvangen op
voorwaarde dat :
-

de Klant alle nodige data aan de Leverancier bezorgd heeft om deze in staat te stellen de
levering op die datum te laten starten.
de Afnamepunten aangesloten zijn en niet buiten dienst zijn.

3.4. Bij het verstrijken van de Initiële Leveringsperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend en
automatisch verlengd voor een periode van onbepaalde duur. De Klant kan afzien van deze
stilzwijgende en automatische verlenging mits kennisgeving aan de Leverancier uiterlijk 1 maand
vóór het einde van het verstrijken van de Initiële Leveringsperiode via de daartoe bestemde
procedure op het Klantenportaal.
3.5. Na het verstrijken van de Initiële Leveringsperiode van 12 maanden kan de Klant de Overeenkomst
op elk moment opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval
bedraagt de opzegperiode 1 maand die ingaat op de eerste van de maand die volgt op de ontvangst
van de kennisgeving van de opzeg. In dit geval is er geen opzegvergoeding verschuldigd.
3.6. Na het verstrijken van de Initiële Leveringsperiode van 12 maanden kan de Leverancier de
Overeenkomst opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. In dit geval
bedraagt de opzegperiode 18 maanden die ingaat op de eerste van de maand die volgt op de
ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. De Klant kan de opzegperiode van 18 maanden op
ieder ogenblik beëindigen via de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. De tegenopzeg
bedraagt in dit geval 1 maand die ingaat op de eerste van de maand die volgt op de ontvangst van
de kennisgeving van de tegenopzeg. De Leverancier, of de Klant in geval van tegenopzeg, is geen
opzegvergoeding verschuldigd.
3.7. De Klant kan de Overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen vóór het verstrijken van de
lopende Leveringsperiode met een opzeggingsperiode van 3 maanden. In dit geval is hij een
opzegvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de Kostendekkende Dienstenvergoeding voor het
resterende gedeelte van de lopende Leveringsperiode op basis van de Afnamepunten en een
inschatting van het verbruik. De Leverancier baseert zich daarvoor op de best beschikbare
gegevens: historische verbruiksgegevens en/of de meetgegevens waarover de Leverancier
beschikt.
3.8. De Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst te schorsen of te ontbinden zonder rechterlijke
tussenkomst en met onmiddellijke ingang bij ontbinding of beëindiging van de
aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder. De schorsing of ontbinding van de
Overeenkomst kan slechts betrekking hebben op de Afnamepunten waarvoor er geen geldige
Aansluitingsovereenkomst (meer) van kracht is. De Leverancier zal niet onredelijk overgaan tot
ontbinding van de Overeenkomst en, waar mogelijk, in eerste instantie de Overeenkomst schorsen
voor de betrokken Afnamepunten. De Leverancier stelt de Klant hiervan onmiddellijk en onverwijld
in kennis via het Klantenportaal. De Leverancier is in dit geval geen opzegvergoeding verschuldigd.
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3.9. Indien de Klant of de Klant na het beëindigen van de Overeenkomst geen contract heeft gesloten
met een andere leverancier op datum en tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt, zal de Leverancier
Elektriciteit blijven leveren aan de Klant tot de aanvang van de levering door de nieuwe leverancier,
voor zover en zolang de Klant daarvoor binnen een redelijke termijn de nodige inspanningen doet
om een overeenkomst te sluiten met de nieuwe leverancier. De Klant is voor deze levering de prijs
verschuldigd zoals bepaald in artikel 6 (‘Prijs’) en conform artikel 7 (‘Facturatie en betaling’) van deze
Overeenkomst.
4. Afnamepunten
4.1. De Afnamepunten worden geïdentificeerd aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer
zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze Overeenkomst. Deze bijlage 1 kan gewijzigd worden door de
Klant.
4.2. De Klant en de Klanten mogen tijdens de duur van de Overeenkomst op elk ogenblik Afnamepunten
toevoegen en verwijderen volgens de daartoe bestemde procedure op het Klantenportaal. De
levering op Afnamepunten die op deze manier toegevoegd worden, zal aanvangen op het ogenblik
dat de Leverancier voor het Afnamepunt als toegangshouder aangewezen is in het toegangsregister
van de Netbeheerder en zal gebeuren aan dezelfde voorwaarden zoals bepaald in deze
Overeenkomst. De levering op Afnamepunten die op deze manier verwijderd worden, zal stopgezet
worden op het ogenblik dat de Leverancier niet langer als toegangshouder aangewezen is voor het
betrokken Afnamepunt.

5. Omvang van de levering
5.1. De indicatief te leveren hoeveelheden worden vermeld in bijlage 1 bij deze Overeenkomst. Voor de
Afnamepunten met een jaarlijkse meteropname worden de indicatief te leveren hoeveelheden
weergegeven per jaar, voor de Afnamepunten met een maandelijkse meter per maand, voor de
Afnamepunten met een continu gelezen meter per maand samen met de verbruikspiek per maand.
Deze indicatief te leveren hoeveelheden zijn bepaald aan de hand van de gegevens die de
Leverancier van de Klant heeft gekregen.
5.2. De Leverancier zal gedurende elk kwartier tijdens de Leveringsperiode de hoeveelheden Elektriciteit
ter beschikking stellen op de Afnamepunten in overeenstemming met de vraag van de Klant.
5.3. De omvang van de levering is het elektriciteitsverbruik dat afgenomen wordt op de Afnamepunten
en dat door de bevoegde Netbeheerder aan de Leverancier wordt gecommuniceerd.
5.4. In geval van continu gelezen meters gebeurt de verdeling van het verbruik over de uren binnen een
Leveringsperiode volgens de reële opname van het Afnamepunt.
5.5. In geval van maandelijkse meteropname of jaarlijkse meteropname gebeurt de verdeling van het
verbruik per type uur volgens het Synthetisch Lastprofiel dat door de bevoegde Netbeheerder aan
het afnamepunt werd toegekend.
5.6. Indien de bevoegde Netbeheerder voor een periode geen meetgegevens verstrekt heeft, wordt de
meest recente schatting van het verbruik dat gecommuniceerd werd door de bevoegde
Netbeheerder gebruikt. De meetgegevens worden gecorrigeerd zodra de Netbeheerder de
meetgegevens verstrekt.

6. Prijs
6.1. Productprijs
6.1.1. Voor de afgenomen hoeveelheden op de Afnamepunten wordt de Productprijs per uur per
MWh bepaald als volgt:
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PP = Belpex hpi EUR/MWh
Waarbij
PP = Productprijs per uur, per MWh, afgerond tot 3 cijfers na de komma in euro.
Belpex hpi = Belpex hourly price index zoals gepubliceerd op de website van
http://www.belpex.be
6.1.2. De Productprijs per maand die voor elke leveringsmaand afgerekend wordt, wordt als volgt
bekomen: voor elk uur wordt de afgenomen hoeveelheid vermenigvuldigd met de PP van
toepassing voor dit uur, vervolgens worden alle bekomen PP opgeteld.
6.1.3. Indien tijdens de duurtijd van deze Overeenkomst deze parameter (Belpex hpi) niet meer
gepubliceerd wordt, zal de Leverancier, na overleg met de Klant, een gelijkwaardige parameter
voorstellen of de parameter hanteren die de verdwenen parameter op de markt vervangt. De
Leverancier zal de nieuwe parameter die de oude parameter vervangt aan de Klant meedelen
via het Klantenportaal.
6.2. Distributie- en Transportkost
6.2.1. De Distributie- en Transportkost die de Leverancier aanrekent aan de Klant is de Distributieen Transportkost die door de bevoegde Netbeheerder aangerekend wordt aan de Leverancier
wat betreft de Afnamepunten van de Klant.
6.2.2. Indien een Netbeheerder voor de toekomst of retroactief nieuwe diensten introduceert of
diensten die bestaan op het ogenblik van ondertekening van deze Overeenkomst intrekt of
verandert (met inbegrip van elke aanpassing van de tarieven of de methodologie), zal de
Leverancier de Distributie- en Transportkost overeenkomstig aanpassen. De Leverancier stelt
de Klant hiervan onmiddellijk en onverwijld in kennis via het Klantenportaal. De Leverancier zal
dergelijke aanpassingen zo snel mogelijk in rekening brengen in zoverre zij van toepassing
waren tijdens de betreffende Leveringsperiode.
6.2.3. De Distributie- en Transportkost wordt apart vermeld op de factuur.
6.3. Belastingen, Heffingen en Bijdragen
6.3.1. De bedragen vermeld in dit artikel betreffen elke belasting, heffing, retributie, toeslag, bijdrage,
last, ongeacht de bewoording ervan, die voor de levering aan een Afnamepunt opgelegd
worden door een bevoegde overheid en die de Leverancier bevoegd is door te rekenen aan
de Klant. Deze bedragen worden door de Leverancier aan de Klant aangerekend.
6.3.2. De bedragen vermeld in dit artikel worden apart vermeld op de factuur.
6.4. Kostendekkende Dienstenvergoeding
6.4.1. De Leverancier bepaalt de Kostendekkende Dienstenvergoeding per kalenderjaar op basis van
de kostprijselementen die ze op haar website publiceert. De Kostendekkende
Dienstenvergoeding bestaat uit een vaste term per MWh en een vaste term per Afnamepunt
die voor het jaar (20XX) bepaald wordt op:
▪
▪

(X) EUR/MWh
(X) EUR/EAN

6.4.2. De Leverancier past jaarlijks op 1 januari de Kostendekkende Dienstenvergoeding aan op
basis van de kostprijselementen. De kostprijselementen en de overeenkomstige aanpassing
voor het volgende kalenderjaar wordt ten laatste op 1 oktober van elk kalenderjaar meegedeeld
op de Tariefkaart Kostendekkende Dienstenvergoeding via het Klantenportaal. Elke
mededeling vanwege de Leverancier tot vaststelling van de Kostendekkende
Dienstenvergoeding maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.
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6.4.3. De Leverancier is gerechtigd om de Kostendekkende Dienstenvergoeding tussentijds te
herzien indien dit leidt tot een verlaging voor de Klant. In dit geval deelt de Leverancier de
overeenkomstige aanpassing mee op de Tariefkaart Kostendekkende Dienstenvergoeding via
het Klantenportaal. Elke mededeling vanwege de Leverancier tot vaststelling van de
Kostendekkende Dienstenvergoeding maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.
6.4.4. De Kostendekkende Dienstenvergoeding wordt maandelijks afgerekend, waarbij de
Dienstenvergoeding (uitgedrukt in EUR) voor elk Afnamepunt maandelijks afgerekend wordt
op dagelijkse basis (1/365 of 1/366 naargelang het jaar) afgerond op elke factuur tot de
eurocent, en waarbij de Kostendekkende Dienstenvergoeding, uitgedrukt in EUR/MWh,
vermenigvuldigd wordt met het aantal MWh afgenomen in de maand.
6.5. Kostendekkende Bijdrage GSC en WKC
6.5.1. De Leverancier dient, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, groenestroomcertificaten
(‘GSC’) en/of warmtekrachtcertificaten (‘WKC’) in bij de bevoegde regulator. De Leverancier
koopt GSC en WKC overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake overheidsopdrachten.
6.5.2. De kostendekkende bijdrage GSC en WKC die het VEB aanrekent aan de Klant is de prijs die
het VEB betaalt voor de aankoop van de GSC en WKC, zonder verhoging. Deze prijs wordt
maandelijks op het Klantenportaal gepubliceerd op de Tariefkaart Kostendekkende bijdrage
GSC en WKC. De Klant is de kostendekkende bijdrage verschuldigd voor het aantal GSC of
WKC dat ten belope van zijn levering dient ingediend te worden. Indien het aantal in te leveren
GSC of WKC retro-actief wijzigt (als gevolg van een wijziging van de toepasselijke regelgeving)
kan de Leverancier de aan te rekenen bijdrage ook retro-actief recht zetten.
6.5.3. De kostendekkende bijdrage GSC en WKC wordt apart vermeld worden op de factuur.

7. Facturatie en betaling

7.1. Alle bedragen die de Klant verschuldigd is ingevolge deze Overeenkomst worden maandelijks of per
kwartaal in rekening gebracht en gefactureerd na levering.
7.1.1. In geval van maandelijkse meteropname of continu gelezen meters worden de bedragen
maandelijks in rekening gebracht en gefactureerd op basis van de door de netbeheerder
verstrekte meetgegevens.
7.1.2. In geval van jaarlijkse meteropname worden de maandelijkse bedragen in rekening gebracht
en gefactureerd in functie van het Standaard Maandverbruik tenzij het maandverbruik lager is
dan 20 MWh in welk geval gefactureerd zal worden op kwartaalbasis. De afrekening vindt één
maal per jaar plaats op basis van de meetgegevens onder verrekening van de maandelijks al
aangerekende bedragen.
7.1.3. Indien de meetgegevens voor de jaargemeten toegangspunten niet of te laat beschikbaar zijn,
is de Leverancier gerechtigd om een voorlopige aanrekening te sturen. Deze voorlopige
aanrekening wordt met de definitieve afrekening verrekend.
7.2. Facturatie van de door de Klant verschuldigde bedragen zal gebeuren op het door de Klant in bijlage
1 opgegeven facturatie-adres en in het door de Klant in bijlage 1 opgegeven formaat.
7.3. De facturen worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen de 15 dagen na
ontvangstdatum. De ontvangstdatum is de verzenddatum van de factuur ingeval van elektronische
facturatie, of de derde werkdag na de factuurdatum ingeval van papieren facturatie. De aanvaarding
van de factuur gebeurt onverminderd eventuele wijzigingen betreffende de meetgegevens die later
door de Netbeheerder worden meegedeeld aan de Leverancier.
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7.4. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de ontvangstdatum. Een betaling wordt steeds geacht
betrekking te hebben op de meest recente openstaande factuur.
7.5. Indien de Leverancier een bedrag verschuldigd zou zijn aan een Klant, verrekent de Klant dit bedrag
met de bedragen die hem aangerekend worden. Indien, uitzonderlijk, een terugbetaling dient te
gebeuren, zal de terugbetaling gebeuren op een rekeningnummer dat de Klant aan de Leverancier
bevestigt.
7.6. Indien de Klant niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende
de bestrijding van de betalingsachterstand. Deze bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar en worden
aangerekend op de eerstvolgende of een latere factuur.

8. Volmacht
8.1. De Klant geeft volmacht aan de Leverancier om alle nodige handelingen te verrichten om de
verplichtingen die gesteld worden aan de Leverancier in het kader van deze Overeenkomst uit te
kunnen voeren.
8.2. De Klant geeft volmacht aan de Leverancier om informatie, zoals historische verbruiksgegevens en
adresgegevens van de Afnamepunten, op te vragen bij de netbeheerder. De Klant ondertekent
daarvoor het formulier in bijlage 2 bij deze Overeenkomst.

9. Aansprakelijkheden
9.1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor een onderbreking of beperking van de levering opgelegd
door de Netbeheerder, de beperking van de transmissie of de distributie door de Netbeheerder,
onregelmatigheden in verband met de spanningskwaliteit van de levering. In al deze gevallen is de
Netbeheerder aansprakelijk.
9.2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor een onderbreking of beperking van de levering als gevolg
van het niet of niet goed functioneren van een installatie of aansluiting van de Klant of het ontbreken
of beëindigen van de aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de bevoegde Netbeheerder. De
Leverancier ondersteunt de Klant zo goed mogelijk in de contacten met de Netbeheerder.
9.3. De Leverancier is enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bedrog, opzettelijke fout of
zware fout in hoofde van de Leverancier. De Leverancier is slechts gehouden tot vergoeding van
directe schade, en niet van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot
vorderingen van derden, verhoging van de algemene kosten, gemiste besparingen. In ieder geval is
de aansprakelijkheid beperkt tot 100.000 EUR per schadegeval en per jaar.
9.4. Elke aanspraak tot schadevergoeding moet via de daartoe bestemde procedure op het
Klantenportaal gemeld worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum waarop het
schadegeval zich heeft voorgedaan, dan wel na de datum waarop de schadelijke gevolgen
redelijkerwijze konden vastgesteld worden.

10. Overmacht
10.1. Overmacht is ieder onvoorzienbaar en onvermijdbaar voorval dat de uitvoering van de
Overeenkomst onmogelijk maakt, zoals, maar niet beperkt tot: vandalisme; beperking, vermindering
of onderbreking van het net en/of van de levering opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde
overheid; beperking of onderbreking van transport en/of distributie, of problemen inzake transport
en/of distributie; congestie aan de grenzen; uitval van systemen; onbeschikbaarheid van elektriciteit
op de groothandelsmarkten; staking en lock-out.
10.2. Indien één van de Partijen als gevolg van Overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen
dan licht deze Partij onverwijld de andere Partij in via de daartoe bestemde procedure op het
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Klantenportaal. Deze Partij houdt de andere Partij op de hoogte van de ontwikkeling van de
overmachtssituatie.
10.3. Zolang de overmachtssituatie bestaat worden de verplichtingen die ten gevolge hiervan niet kunnen
worden nagekomen opgeschort. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of enig andere
vergoeding tussen de Partijen.
10.4. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 30 kalenderdagen na de melding ervan, heeft elke
Partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst. Dit kan geen
aanleiding geven tot schadevergoeding of enig andere vergoeding tussen de Partijen.

11. Toepasselijk recht
11.1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst. Wijzigingen in de toepasselijke
wetgeving, decreten of ordonnanties die een impact hebben op deze Overeenkomst zullen op
overeenkomstige wijze door de Partijen hierin worden overgenomen.
11.2. Alle geschillen die tussen Partijen ontstaan naar aanleiding van het ontstaan, de interpretatie, de
uitvoering of de beëindiging van de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de
Nederlandstalige Rechtbanken van Brussel.

12. Slotbepalingen
12.1. Partijen informeren elkaar zo spoedig mogelijk via het Klantenportaal over alle gegevens, voorvallen
en wijziging van omstandigheden die voor de uitvoering van deze Overeenkomst van belang kunnen
zijn.

12.2. De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel
ervan.

Opgemaakt te , op .

HANDTEKENINGEN
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BIJLAGE 1: OVERZICHT AFNAMEPUNTEN
Omwille van de omvang van deze gegevens, worden deze gegevens overgemaakt in een excel-bestand.

Alias:
EAN-code:
(Bij veel codes: aparte bijlage toevoegen)
Straat, nummer:
Postcode, Gemeente:

Contactpersoon van de Klant:
Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoon:

Facturatiegegevens van de Klant:
Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoon:
Ondernemingsnummer/BTW-nummer:
BTW-regime indien afwijkend van 21%:
Bankrekeningnummer
IBAN
BIC
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BIJLAGE 2: MACHTIGINGSFORMULIER OPVRAGEN VERBRUIKSGEGEVENS
Hierbij machtig ik het Vlaams Energiebedrijf NV om de verbruiks- en adresgegevens voor de onderstaande
afnamepunten op te vragen bij de distributienetbeheerder. Deze volmacht is tijdens de duur van de
Overeenkomst niet herroepbaar.
Het Vlaams Energiebedrijf verwerkt de gegevens voor volgende doeleinden:
- facturatie
- factuuroptimalisatie
- klantenbeheer
- budgetopmaak
Het Vlaams Energiebedrijf garandeert de vertrouwelijkheid van deze gegevens.
Naam Klant:
Afnamepunt(en):

Datum:

Naam:
Functie:
Handtekening:
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