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1. Product(en) en prijzen

Hieronder leest u per product de prijs voor de Levering van Elektrische Energie exclusief belastingen zoals BTW. 

FlexiPower Hourly 

Met een FlexiPower Hourly kiest u voor maximale flexibiliteit bij het inkopen van uw elektriciteit voor de Deelnemers 

van het Inkoopcollectief via het ENGIE EnDeal platform. U bepaalt zelf de inkoopprijs door volumes vast te clicken 

met OTC maand-, kwartaal- en jaarclicks. Eerder vastgelegde volumes kunt u weer terugverkopen door middel van 

een de-click.  

Het verwachte jaarlijkse verbruiksprofiel en het daarbij behorende verwachte volume per Inkoopgroep wordt door 

ons omgerekend naar Base Load Blokken en Peak Load Blokken. Het resultaat van deze berekening kunt u 

terugvinden in Bijlage: Inkoopblokken per inkoopgroep. 

De prijs vastgeclickt op OTC voor de Base Load en Peak Load Blokken en onderstaande toeslagen vormen 

onderdeel van de uiteindelijke leveringsprijs. Het verschil tussen de werkelijke Levering en/of Teruglevering en de 

prijs vastgeclickt op OTC voor uw blokken wordt verrekend op basis van de APX Day-Ahead uurprijs en de 

onderstaande toeslagen. De hieronder vermelde toeslagen zijn een commodity op- of afslag, een transactie op- of 

afslag en een Settlement fee en maken onderdeel uit van de uiteindelijke leveringsprijs. De administratieve 

vergoeding zoals vermeld in Bijlage: Administratieve vergoedingen maakt onderdeel uit van de Commodity op- 

of afslag. 

Tabel Inkoopgroep 1 (alleen Levering): Toeslagen €/MWh (exclusief korting TBD) 

Van t/m Commodity 

Op- / afslag 

OTC Transactie 

Op- / afslag 

APX 

Settlement 

fee 

01-01-2023 31-12-2023 +/- 20,00 +/- 0,00 +/- 0,10 

Tabel Inkoopgroep 2 (meer Levering dan Teruglevering): Toeslagen €/MWh (exclusief korting TBD) 

Van t/m Commodity 

Op- / afslag 

OTC Transactie 

Op- / afslag 

APX 

Settlement 

fee 

01-01-2023 31-12-2023 +/- 45,00 +/- 0,00 +/- 0,10 

Tabel Inkoopgroep 3 (meer Teruglevering dan Levering): Toeslagen €/MWh 

Van t/m Commodity 

Op- / afslag 

OTC Transactie 

Op- / afslag 

APX 

Settlement 

fee 

01-01-2023 31-12-2023 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Clickbepalingen 

Als gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Deelnemers aan het Inkoopcollectief heeft u per dag de mogelijkheid 

om Base & Peak Load bij ons te kopen of te verkopen in de vorm van jaar-, kwartaal en maandblokken. Per click 

moet u minimaal 0,1 MW of een veelvoud hiervan vastleggen in de vorm van een jaarblok, kwartaalblok of een 

maandblok. Per dag kunt u maximaal 5 MW blokken clicken op OTC per leveringsjaar. U clickt op basis van OTC 

marktprijzen, welke u van 10:00 uur tot 16.00 uur C.E.T. kunt vastleggen.  

Op het EnDeal platform kunt u tot maximaal 5 jaar vooruit clicken op de getoonde OTC marktprijzen, tenzij de 

getoonde OTC marktprijzen voor kortere of langere periodes vooruit kunnen worden vastgelegd. 

Het is niet toegestaan zogenoemde ‘short’ of ‘long’ posities in te nemen. U kunt dus niet méér MW blokken 

(ver)kopen dan in deze Leveringsovereenkomst zijn overeengekomen.  
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Wanneer ENGIE daarvoor naar eigen inzicht redelijke termen aanwezig acht - daaronder onder meer begrepen 

energiemarktomstandigheden die zich kenmerken als een grote mate van illiquiditeit, volatiliteit en/of onvoorspelbare 

ontwikkelingen - kan ENGIE te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig de aangeboden producten waarop kan worden 

ge-clickt aanpassen en/of intrekken, kan ENGIE producten toevoegen en/of de maximaal toegestane te clicken 

volumes (per dag), de Bid-Mid/Mid-Ask spreads, de clicktijden en/of de periode vooruit waarvoor u uw 

verbruiksbehoefte via clicks kan worden vastgelegd, te allen tijde aanpassen en kan ENGIE eveneens het doen 

en/of uitvoeren van clicks (gedeeltelijk) opschorten, beperken en/of daar gewijzigde voorwaarden aan verbinden 

en/of aan enige hervatting van de mogelijkheid nadere voorwaarden verbinden, als ook de mogelijkheid om 

uitgevoerde clicks in te trekken, niet verder af te wikkelen en/of ongedaan te maken. 

Eigen (duurzaam) productiemiddel 

In het geval dat een Deelnemer beschikt over een (Duurzaam) Productiemiddel dient de Deelnemer dit, eventueel 

via u, tijdig te melden aan ENGIE en worden de voorwaarden zoals opgenomen in de Bijlage 

Informatievoorziening Eigen (Duurzaam) Productiemiddel en de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene 

Voorwaarden Teruglevering eveneens, al dan niet met terugwerkende kracht, van toepassing op deze 

Leveringsovereenkomst. Tevens heeft ENGIE dan het recht om met de Deelnemer een aparte 

Terugleveringsovereenkomst aan te gaan, als ENGIE dat nodig acht voor een correcte uitvoering van de 

(Terug)Leveringsovereenkomst. 

Groene Elektriciteit 

Deelnemers kunnen bij ENGIE ook Groene Elektriciteit afnemen.  U kunt dit namens de Deelnemers aangeven of 

een Deelnemer kan dit zelf aangeven. Dit kan voor het volledige jaarvolume maar ook voor een bepaald percentage 

hiervan. 

Om onderscheid te maken tussen milieubewust opgewekte elektriciteit en gewone ‘grijze’ elektriciteit, heeft de 

overheid een certificatensysteem ingevoerd. Deze certificaten (Garanties van Oorsprong) vormen het bewijs dat 

elektriciteit milieubewust is opgewekt. Bij Levering van Groene Elektriciteit ontvangt de Deelnemer van ons een 

certificaat waarmee wij schriftelijk verklaren dat we voor het afgesproken te leveren volume de Garanties van 

Oorsprong hebben ingekocht. 

De meerprijs voor Groene Elektriciteit is afhankelijk van de productiewijze van Groene Elektriciteit: 

Tabel: Opslagen Groene Elektriciteit 

Uw keuze Van t/m Percentage Type Toeslag €/MWh 

 01-01-2023 31-12-2023 100% NL Wind/NL Zon Opgenomen in de 

clickopslag 

Certificaten van Oorsprong 

Kiest u namens de Deelnemer niet voor “Groene Elektriciteit” dan wordt “grijze elektriciteit” geleverd met de 

Certificaten van Oorsprong (CvO’s) die daarbij horen. Als u voor de Deelnemer deze CvO’s ook bij ons inkoopt, dan 

zullen wij proberen deze CvO’s zonder meerprijs mee te leveren, maar wij kunnen altijd besluiten hiervoor toch 

kosten voor de CvO’s, administratiekosten en transcatiekosten in rekening te brengen bij de Deelnemer. Als wij dat 

doen dan zullen wij u en de Deelnemer daarover informeren. 
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2. (Teruglever)Specificaties

Hieronder leest u de Specificaties van het elektriciteitsverbruik en elektriciteitsproductie. De gecontracteerde Aansluitingen 

van het Inkoopcollectief zijn opgenomen in Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen en Individuele Specificaties en maken 

onderdeel uit van deze Offerte.  

Verbruiksgegevens Aansluitingen Inkoopcollectief 

Tabel: Jaarverbruik voor het Inkoopcollectief 

Van t/m Verbruik Teruglevering Aansluitingen 

01-01-2023 31-12-2023

Verbruiksgegevens Aansluitingen per Inkoopgroep 

Op basis van de Verbruiksgegevens die u ons voor het maken van deze Offerte heeft verstrekt zijn de aansluitingen 

van de Deelnemers aan het Inkoopcollectief verdeeld over 3 Inkoopgroepen, elk met eigen prijzen, specificaties 

en/of voorwaarden: 

Inkoopgroep 1: aansluitingen waar op jaarbasis alleen Levering plaatsvindt 

Inkoopgroep 2: aansluitingen waar zowel Levering als Teruglevering plaatsvindt, maar op jaarbasis de Levering 

meer is dan de Teruglevering 

Inkoopgroep 3: aansluitingen waar zowel Levering als Teruglevering plaatsvindt, maar op jaarbasis de 

Teruglevering meer is dan de Levering 

Tabel: Jaarverbruik voor Inkoopgroep 1 (alleen Levering) 

Van t/m Verbruik Teruglevering Aansluitingen Pmax Pmin 

01-01-2023 31-12-2023

Tabel: Jaarverbruik voor Inkoopgroep 2 (meer Levering dan Teruglevering) 

Van t/m Verbruik Teruglevering Aansluitingen Pmax Pmin 

01-01-2023 31-12-2023

Tabel: Jaarverbruik voor Inkoopgroep 3 (meer Teruglevering dan Levering) 

Van t/m Verbruik Teruglevering Aansluitingen Pmax Pmin 

01-01-2023 31-12-2023
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Bandbreedte 

Volumebandbreedte voor de initiële aansluitingen 

In onderstaande tabel is opgenomen welk percentage bandbreedte op het totale Verbruik van de initieel 

gecontracteerde Aansluitingen zoals opgenomen in Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen en Individuele 

Specificaties van toepassing is. De bandbreedte geldt op jaarbasis voor het gehele Inkoopcollectief en/of op de 

individuele Inkoopgroepen.  

Tabel: Bandbreedte op Verbruik (Levering of het saldo van Levering minus de Teruglevering) van 

gecontracteerde Aansluitingen van het Inkoopcollectief 

Van t/m Bandbreedte % Maximaal Piek Min. Verbruik Max. Verbruik 

01-01-2023 31-12-2023 +/- 0% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Mutatiebandbreedte en het aan- en afmelden van aansluitingen 

U kunt als vertegenwoordiger van de Deelnemers per Inkoopgroep nieuwe aansluitingen van de Deelnemers 

aanmelden en bestaande Aansluitingen afmelden via mijnENGIE. Dit kan zolang het toetreden tot en/of uittreden 

uit een Inkoopgroep als geheel binnen een mutatiebandbreedte van +/- 10% van het Verbruik op jaarbasis van de 

betreffende Inkoopgroep, zoals hierboven vermeld, valt.  

Het aanmelden van nieuwe aansluitingen kan alleen onder de volgende voorwaarden: 

• Het verbruiksprofiel, danwel productieprofiel, dient overeen te komen met de specificaties van de betreffende

inkoopgroep (soortgelijk profiel)

• Het maximaal verwachte jaarverbruik van de nieuwe aansluiting mag niet groter zijn dan 1 GWh

• De maximaal verwachte teruglevering van de nieuwe aansluiting mag niet groter zijn dan 1 GWh

Het afmelden van aansluitingen is mogelijk. Echter en tussentijdse beëindiging van deelname aan het 

Inkoopcollectief door een Deelnemer is niet toegestaan. 

De prijs voor de Levering, danwel de vergoeding voor de Teruglevering, geldt zolang de jaarlijkse mutatie-

bandbreedte niet wordt overschreden. Wordt de jaarlijkse mutatiebandbreedte wel overschreden, dan worden door 

ENGIE de prijs en de voorwaarden voor de Levering nader bepaald. Wij kunnen dan een extra bedrag aan het 

inkoopcollectief, naar rato van hun Verbruik buiten de mutatiebandbreedte van een Inkoopgroep, in rekening 

brengen (eventueel op basis van nacalculatie). Het extra bedrag dat wij berekenen bij een overschrijding van de 

mutatiebandbreedte is een toeslag van € 10,00 per MWh bovenop de leveringsprijs voor Piek- en Daluren 

afzonderlijk voor het betreffende leveringsjaar. 
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3. Voorwaarden

3.1 Machtiging inkoop 

De deelnemers maken onderdeel uit van het Inkoopcollectief voor de gehele duur van deze offerte en hebben 

hiervoor een rechtsgeldige ondertekende machtiging verstrekt aan The Bill Doctor B.V. welke op aanvraag van 

ENGIE door The Bill Doctor B.V. aan ENGIE zal worden verstrekt. The Bill Doctor B.V. brengt namens de 

deelnemers conform Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen en Individuele Specificaties een individuele 

leveringsovereenkomst tot stand tussen deelnemer en Leverancier door ondertekening van deze offerte. 

3.2 Toelichting plaatsing Deelnemers in Inkoopgroep 

Aansluitingen van Deelnemers worden op basis van de door u aangeleverde aansluitingsgegevens, in één van 

bovenstaande inkoopgroepen geplaatst. Wanneer er tijdens de Leveringsperiode redelijkerwijs door ENGIE 

vastgesteld kan worden dat de Aansluiting niet meer voldoet aan de eisen van haar huidige inkoopgroep, 

bijvoorbeeld op basis van wijzigingen in de technische specificaties en/of het verwachte Verbruik en/of de verwachte 

Teruglevering van een Aansluiting of op basis van stamdata en/of meetdata, kan ENGIE eenzijdig besluiten dat de 

Aansluiting naar de juiste inkoopgroep wordt overgezet vanaf het moment dat de wijziging op de Aansluiting van 

toepassing is. Ook kan ENGIE op basis van nacalculatie de leveringsprijs van de correcte inkoopgroep in rekening 

brengen vanaf het moment dat de wijziging op de Aansluiting is ontstaan of vanaf het moment dat ENGIE 

redelijkerwijs kan vaststellen dat de wijziging van toepassing is. 

3.3 Financiële garantie 

ENGIE heeft de kredietwaardigheid van de (potentiële) Deelnemers van het Inkoopcollectief getoetst. Wij hebben 

onze controle uitgevoerd op de deelnemende partijen zoals opgenomen in Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen 

en Individuele Specificaties. Onderstaande deelnemers dienen de aavullende kredietzekerheden ten minste 30 

dagen voorafgaand aan het begin van de Levering en/of Teruglevering aan ENGIE te hebben voldaan. 
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3.4 Intakeprocedure 

Tenminste 30 dagen voordat de Levering begint, starten wij met u de intake procedure. Hierin leggen wij alle 

administratieve afspraken vast voor alle Aansluitingen die zijn opgenomen in Bijlage: Aansluitingen en 

Specificaties. Hieronder vallen onder andere aansluitadressen, facturatie en factuuropmaak en gegevens die 

betrekking hebben op de energiebelasting en opslag duurzame energie. Het is noodzakelijk dat u hiervoor uw 

medewerking verleent. De gegevens verzameld in de intake procedure worden vastgelegd in een intake sheet. 

Deze intake sheet wordt door beide partijen ondertekend en maakt dan deel uit van deze Offerte. U bent 

verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de intake sheet.  

Als tijdens de intake procedure blijkt dat uw wensen toch afwijken van de door u ondertekende Offerte, dan zijn wij 

gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Indien gegevens uit de intake sheet wijzigen en dan in het 

bijzonder de gegevens met betrekking tot de energiebelasting en/of opslag duurzame energie ten opzichte van 

wat in eerste instantie is opgenomen in de intake sheet, dan moet u ons hier zo spoedig mogelijk over informeren. 

Als dit niet tijdig gebeurt, kunnen wij u hiervoor extra kosten in rekening brengen.  

3.5 Facturen digitaal 

De Deelnemer ontvangt onze facturen digitaal. De gegevens voor de facturen zetten wij door aan een derde 

(Anachron B.V.) die deze gegevens voor ons verwerkt, zodat digitale facturen ontstaan. Wij willen benadrukken dat 

de (verbruiks)gegevens en meetdata met de grootste zorg worden behandeld zoals vereist door de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens zullen dan ook alleen door ons aan Anachron B.V. verstrekt 

worden voor zover dat noodzakelijk is voor de goede werking van digitaal factureren. Deze gegevens zullen niet 

aan anderen worden verstrekt.  

3.6 Tarieven 

De tarieven zijn inclusief kosten voor Programma Verantwoordelijkheid en exclusief belastingen, (milieu)heffingen 

en diensten van netbeheerders. 

3.7 Energiebelasting 

De energiebelasting is een belasting op geleverde elektriciteit die de Deelnemer aan ENGIE als energieleverancier 

betaalt. Deze belasting wordt door ons vervolgens één op één afgedragen aan de Belastingdienst. Om deze 

belasting op een juiste wijze te kunnen factureren hebben wij onder meer de volgende gegevens van de 

elektriciteitsaansluiting(en) nodig: doorlaatwaarde, soort aansluiting, energiebelastingclustering en verblijfsfunctie. 

In het contract wordt hier uitgebreider op in gegaan en dienen voorgenoemde onderdelen per aansluiting te worden 

gespecificeerd. 

3.8 Teruglevering 

De vergoeding die de Deelnemer van ENGIE ontvangt voor de door Deelnemer aan ons teruggeleverde duurzaam 

opgewekte energie via een kleinverbruikaansluiting is gelijk aan onze leveringsprijs exclusief belastingen, heffingen 

en/of toeslagen. ENGIE volgt bij teruglevering via een kleinverbruikaansluiting de geldende wet- en regelgeving. 

Met de ondertekening van deze offerte geeft u namens de terugleverende Deelnemer toestemming aan ENGIE voor 

het opstellen van de factuur voor die Teruglevering en de eventueel daarbij behorende Garanties van Oorsprong 

en/of Certificaten van Oorsprong (“self-billing”). De Deelnemer is als Terugleverancier zelf verantwoordelijk voor de 

juistheid van de factuur, de berekende BTW en eventuele (toekomstige) andere (milieu) belastingen, heffingen en/of 

toeslagen vanwege de door de Deelnemer teruggeleverde (duurzame) Elektriciteit en bijbehorende Garanties van 

Oorsprong en/of Certificaten van Oorsprong.  

3.9 Transport-, aansluit- en meetovereenkomst 

Om de Levering van elektriciteit mogelijk te maken, heeft de Deelnemer diensten van derden nodig. De Deelnemer 

is verantwoordelijk de noodzakelijke overeenkomsten hiervoor te hebben afgesloten vóór het begin van de Levering. 

Deze overeenkomsten moet de Deelnemer ook tijdens de Levering correct in stand houden en nakomen. Hieronder 

vallen in ieder geval: 

a. Aansluit- en Transport Overeenkomst met de relevante Regionale Netbeheerder;

b. een Meetovereenkomst met een Meetverantwoordelijke, dan wel gecertificeerd meetbedrijf.
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Indien een Deelnemer over Kleinverbruikaansluitingen beschikt en hiervoor geen Aansluit- en Transport 

Overeenkomsten (“ATO”) heeft, dan dient u de ATO voor deze Kleinverbruikaansluitingen aan de Deelnemer te 

verstrekken. De ATO wordt als bijlage bij deze Offerte aan u verstrekt. Ook kunt u deze ATO en de daar bijbehorende 

algemene voorwaarden van de regionale Netbeheerder terugvinden op onze website: engie-zakelijk.nl. Door 

ondertekening van deze Offerte tekent u ook voor het verstrekken van de ATO. 

3.10 Overige voorwaarden 

Op deze Offerte is verder van toepassing: 

• ENGIE Energie Nederland N.V. Leveringsovereenkomst voor de Levering van Elektrische Energie;

• Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden van ENGIE Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers,

versie november 2020 (“Algemene Voorwaarden”);

• de Algemene Terugleveringsvoorwaarden ENGIE Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers, versie juli

2021;

• Voorwaarden EnDeal versie juli 2018;

• Bijlage ENGIE eClick.
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4. Akkoord

Ondertekening voor akkoord 

U kunt deze Offerte accepteren door hem te ondertekenen, de gewenste keuzes aan te kruizen en de bijlagen in te 

vullen en het volledige document inclusief bijlagen te retourneren naar Sales Support van ENGIE, e-mail: 

support.zakelijk@engie.com. 

Deze Offerte is geldig tot 13-12-2022 15.00 uur, tenzij deze voordien schriftelijk of per e-mail door ENGIE wordt 

ingetrokken of herroepen. 

De in deze Leveringsovereenkomst vermelde prijzen zijn geldig in combinatie met een betalingstermijn van 30 dagen 

na factuurdatum.  

The Bill Doctor B.V. gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in de offerte met referentienummer: : 

0066900001dkZBjAAM/PB. 

Aldus getekend in tweevoud, 

Plaats/datum: Te Zwolle, op 12 december 2022 Te Zwolle, op 12 december 2022 

Handtekening: 

Tekenbevoegde: Dhr. P.G. Bus Dhr. M.U.H. Ubbens 

Functie: Senior Key Account Manager Directeur Marketing & Sales B2B 

ENGIE Energie Nederland N.V. ENGIE Energie Nederland N.V. 

Plaats/datum: 

Handtekening: 

Tekenbevoegde: 

Functie: 

The Bill Doctor B.V. 

Utrecht, 13 december 2022

R. van Geldorp & G.C.H. Boelaars

Eigenaar

mailto:support.zakelijk@engie.com
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1. Product(en) en prijzen

Hieronder leest u per product de prijs voor de Levering van Gas exclusief belastingen zoals BTW. 

FlexiGas met realisatie op LEBA 

Met FlexiGas met realisatie op LEBA kiest u voor maximale flexibiliteit bij het inkopen van uw gas voor de 

Deelnemers van het Inkoopcollectief via het ENGIE EnDeal platform. U bepaalt zelf de inkoopprijs door volumes 

vast te clicken met OTC maand-, kwartaal- en jaarclicks. Eerder vastgelegde volumes kunt u weer terugverkopen 

door middel van een de-click.  

Het verwachte jaarlijkse verbruiksprofiel en het daarbij behorende verwachte volume per Inkoopgroep wordt door 

ons omgerekend naar Base Load Blokken. Het resultaat van deze berekening kunt u terugvinden in Bijlage: 

Inkoopblokken per inkoopgroep. 

De prijs vastgeclickt op OTC voor de Base Load Blokken en onderstaande toeslagen vormen onderdeel van de 

uiteindelijke leveringsprijs. Het verschil tussen de werkelijke Levering en de prijs vastgeclickt op OTC voor uw 

blokken wordt verrekend op basis van de LEBA Day-Ahead prijzen van de betreffende dag en de onderstaande 

toeslagen. De hieronder vermelde toeslagen zijn een commodity op- of afslag, een transactie op- of afslag en een 

Settlement fee, en maken onderdeel uit van de uiteindelijke leveringsprijs. De administratieve vergoeding zoals 

vermeld in Bijlage: Administratieve vergoedingen maakt onderdeel uit van de Commodity op- of afslag. 

Tabel Inkoopgroep Grootverbruikaansluitingen: Toeslagen €/MWh (exclusief korting TBD) 

Van t/m Commodity 

Op- / afslag 

OTC Transactie 

Op- / afslag 

LEBA 

Settlement fee 

01-01-2023 01-01-2024 8,19 (0,08 Nm3) 0,00 0,05 (0,000488 Nm3) 

Tabel Inkoopgroep Kleinverbruikaansluitingen: Toeslagen €/MWh (exclusief korting TBD) 

Van t/m Commodity 

Op- / afslag 

OTC Transactie 

Op- / afslag 

LEBA 

Settlement fee 

01-01-2023 01-01-2024 8,19 (0,08 Nm3) 0,00 0,05 (0,000488 Nm3) 

Transporttoeslag Kleinverbruik 

Voor Kleinverbruik wordt er een Transporttoeslag bij u in rekening gebracht voor de kosten voor onder andere het 

landelijk transport en de (koude) pieklevering. Deze toeslag verschilt jaarlijks en varieert per profiel. Deze toeslag 

volgt uit de  tarieven die door GTS daarvoor worden bekendgemaakt uiterlijk in het laatste kwartaal vóór het begin 

van de Levering voor het opvolgende kalenderjaar. De Transporttoeslag maakt onderdeel uit van de uiteindelijke 

leveringsprijs. 

GTS bepaalt en publiceert alle bovengenoemde tarieven op haar website. De toeslag en kosten worden door ENGIE 

één-op-één aan u doorbelast en in rekening gebracht. 

Vast jaarbedrag en variabel jaarbedrag grootverbruik 

Het vaste jaarbedrag bevat de kosten voor Flexibiliteitdiensten en de kosten voor het boeken van capaciteit op het 

Entrypunt op het Landelijke Gastransportnet. Het vaste jaarbedrag factureren wij u in 12 maandelijkse termijnen. 

Daarnaast wordt er bij u een variabel jaarbedrag in rekening gebracht. Dit variabele jaarbedrag bestaat uit de kosten 

voor het boeken van capaciteit op het Exitpunt als dit Exitpunt zich bevindt op het Regionale Gastransportnet. 

Tevens bevat dit bedrag de Connection Fee als dit tarief gepubliceerd is. GasunieTransportServices bepaalt en 

publiceert de uiteindelijke Exit- en Connection Fee. Deze fees brengen wij een-op-een bij u in rekening. Het 

indicatieve variabele jaarbedrag in de Tabel Contractcapaciteit en jaarbedragen per EAN-code in de 

Specificaties kan daarom nog veranderen als gevolg van aanpassingen daarop door GasunieTransportServices. 
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Programmaverantwoordelijkheid 

De kosten voor het voeren van Programmaverantwoordelijkheid over de Levering van Gas zijn opgenomen in 

bovengenoemde prijzen. Deze kosten bedragen €0,001 per Nm3.  

Clickbepalingen 

Als gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Deelnemers aan het Inkoopcollectief heeft u per dag de mogelijkheid 

om Base Load blokken bij ons te kopen of te verkopen in de vorm van jaar-, kwartaal en maandblokken. Per click 

moet u minimaal 0,1 MW of een veelvoud hiervan vastleggen in de vorm van een jaarblok, kwartaalblok of een 

maandblok. Per dag kunt u maximaal 5 MW clicken op OTC per leveringsjaar. U clickt op basis van OTC 

marktprijzen, welke u van 10:00 uur tot 16.00 uur C.E.T. kunt vastleggen.  

Op het EnDeal platform kunt u tot maximaal 5 jaar vooruit clicken op de getoonde OTC marktprijzen, tenzij de 

getoonde OTC marktprijzen voor kortere of langere periodes vooruit kunnen worden vastgelegd. 

Het is niet toegestaan zogenoemde ‘short’ of ‘long’ posities in te nemen. U kunt dus niet méér MW blokken 

(ver)kopen dan in deze Offerte zijn overeengekomen.  

Wanneer ENGIE daarvoor naar eigen inzicht redelijke termen aanwezig acht - daaronder onder meer begrepen 

energiemarktomstandigheden die zich kenmerken als een grote mate van illiquiditeit, volatiliteit en/of onvoorspelbare 

ontwikkelingen - kan ENGIE te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig de aangeboden producten waarop kan worden 

ge-clickt aanpassen en/of intrekken, kan ENGIE producten toevoegen en/of de maximaal toegestane te clicken 

volumes (per dag), de Bid-Mid/Mid-Ask spreads, de clicktijden en/of de periode vooruit waarvoor u uw 

verbruiksbehoefte via clicks kan worden vastgelegd, te allen tijde aanpassen en kan ENGIE eveneens het doen 

en/of uitvoeren van clicks (gedeeltelijk) opschorten, beperken en/of daar gewijzigde voorwaarden aan verbinden 

en/of aan enige hervatting van de mogelijkheid nadere voorwaarden verbinden, als ook de mogelijkheid om 

uitgevoerde clicks in te trekken, niet verder af te wikkelen en/of ongedaan te maken. 
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2. Specificaties

Hieronder leest u de Specificaties van het gasverbruik. De gecontracteerde Aansluitingen van het Inkoopcollectief zijn 

opgenomen in Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen en Individuele Specificaties en maken onderdeel uit van deze 

Offerte. 

Verbruiksgegevens Inkoopgroep Grootverbruikaansluitingen 

Dit betreft aansluitingen van Deelnemers met profielcategorie GXX en/of GGV. 

Tabel: Jaarverbruik voor Inkoopgroep Grootverbruikaansluitingen 

Van t/m Verbruik (Nm3) Aansluitingen 

01-01-2023 01-01-2024

Verbruiksgegevens Inkoopgroep Kleinverbruikaansluitingen 

Dit betreft aansluitingen van Deelnemers met profielcategorie G2C, G1A en/of G2A. 

Tabel: Jaarverbruik voor Inkoopgroep Krootverbruikaansluitingen 

Van t/m Verbruik (Nm3) Aansluitingen 

01-01-2023 01-01-2024

Bandbreedte 

Volumebandbreedte voor de initiële aansluitingen 

In onderstaande tabel is opgenomen welk percentage bandbreedte op het totale Verbruik van de initieel 

gecontracteerde Aansluitingen zoals opgenomen in Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen en Individuele 

Specificaties van toepassing is. De bandbreedte geldt op jaarbasis voor het gehele Inkoopcollectief en/of op de 

individuele Inkoopgroepen.  

Tabel: Bandbreedte op Verbruik van gecontracteerde Aansluitingen van het Inkoopcollectief 

Van t/m Bandbreedte % Min. Verbruik Max. Verbruik 

01-01-2023 01-01-2024 0% n.v.t. n.v.t.

Mutatiebandbreedte en het aan- en afmelden van aansluitingen 

Binnen de Inkoopgroep Grootverbruikaansluitingen is het aan- en afmelden van Aansluitingen en/of het tussentijds 

beëindigen van deelname aan het Inkoopcollectief niet toegestaan. 

Inkoopgroep Kleinverbruikaansluitingen 

Binnen de Inkoopgroep Kleinverbruikaansluitinigen kunt u als vertegenwoordiger van de Deelnemers aansluitingen 

aanmelden en bestaande Aansluitingen afmelden via mijnENGIE. Dit kan zolang het toetreden tot en/of uittreden 

uit een Inkoopgroep als geheel binnen een mutatiebandbreedte van +/- 10% van het Verbruik op jaarbasis van de 

betreffende Inkoopgroep, zoals hierboven vermeld, valt.  

Het aanmelden van nieuwe aansluitingen kan alleen onder de volgende voorwaarden: 

• Het aan- en afmelden van Aansluitingen is alleen toegestaan binnen de Inkoopgroep

Kleinverbruikaansluitingen

• Het verbruiksprofiel dient overeen te komen met de specificaties van de Inkoopgroep

Kleinverbruikaansluitingen (soortgelijk profiel)

Het afmelden van Kleinverbruikaansluitingen is mogelijk. Echter, tussentijdse beëindiging van deelname aan het 

Inkoopcollectief door een Deelnemer met Kleinverbruikaansluitingen is niet toegestaan. 
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De prijs voor de Levering geldt zolang de jaarlijkse mutatiebandbreedte niet wordt overschreden. Wordt de jaarlijkse 

mutatiebandbreedte wel overschreden, dan worden door ENGIE de prijs en de voorwaarden voor de Levering nader 

bepaald. Wij kunnen dan een extra bedrag aan het inkoopcollectief, naar rato van hun Verbruik buiten de 

mutatiebandbreedte van de Inkoopgroep Kleinverbruikaansluitingen, in rekening brengen (eventueel op basis van 

nacalculatie). Het extra bedrag dat wij berekenen bij een overschrijding van de mutatiebandbreedte is een toeslag 

van € 0,015 per Nm3 bovenop de leveringsprijs voor gas afzonderlijk voor het betreffende leveringsjaar. 

Contractcapaciteit 

De totale contractcapaciteit en jaarbedragen voor het Inkoopcollectief staan hieronder vermeld. 
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3. Voorwaarden

3.1 Machtiging inkoop 

De deelnemers maken onderdeel uit van het Inkoopcollectief voor de gehele duur van deze offerte en hebben 

hiervoor een rechtsgeldige ondertekende machtiging verstrekt aan The Bill Doctor  B.V. welke op aanvraag van 

ENGIE door The Bill Doctor  B.V. aan ENGIE zal worden verstrekt. The Bill Doctor  B.V. brengt namens de 

deelnemers conform Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen en Individuele Specificaties een individuele 

leveringsovereenkomst tot stand tussen deelnemer en Leverancier door ondertekening van deze offerte 

3.2 Toelichting plaatsing Deelnemers in Inkoopgroep 

Aansluitingen van Deelnemers worden op basis van de door u aangeleverde aansluitingsgegevens, in één van 

bovenstaande inkoopgroepen geplaatst. Wanneer er tijdens de Leveringsperiode redelijkerwijs door ENGIE 

vastgesteld kan worden dat de Aansluiting niet meer voldoet aan de eisen van haar huidige inkoopgroep, 

bijvoorbeeld op basis van wijzigingen in de technische specificaties en/of het verwachte Verbruik of op basis van 

stamdata en/of meetdata, kan ENGIE eenzijdig besluiten dat de Aansluiting naar de juiste inkoopgroep wordt 

overgezet vanaf het moment dat de wijziging op de Aansluiting van toepassing is. Ook kan ENGIE op basis van 

nacalculatie de leveringsprijs van de correcte inkoopgroep in rekening brengen vanaf het moment dat de wijziging 

op de Aansluiting is ontstaan of vanaf het moment dat ENGIE redelijkerwijs kan vaststellen dat de wijziging van 

toepassing is. 

3.3 Financiële garantie 

ENGIE heeft de kredietwaardigheid van de (potentiële) Deelnemers van het Inkoopcollectief getoetst. Wij hebben 

onze controle uitgevoerd op de deelnemende partijen zoals opgenomen in Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen 

en Individuele Specificaties. Onderstaande deelnemers dienen de aavullende kredietzekerheden ten minste 30 

dagen voorafgaand aan het begin van de Levering aan ENGIE te hebben voldaan. 

3.4 Intakeprocedure 

Tenminste 30 dagen voordat de Levering begint, starten wij met u de intake procedure. Hierin leggen wij alle 

administratieve afspraken vast voor alle Aansluitingen die zijn opgenomen in Bijlage: Aansluitingen en 

Specificaties. Hieronder vallen onder andere aansluitadressen, facturatie en factuuropmaak en gegevens die 

betrekking hebben op de energiebelasting en opslag duurzame energie. Het is noodzakelijk dat u hiervoor uw 

medewerking verleent. De gegevens verzameld in de intake procedure worden vastgelegd in een intake sheet. Deze 

intake sheet wordt door beide partijen ondertekend en maakt dan deel uit van deze Offerte. U bent verantwoordelijk 

voor de correctheid en volledigheid van de intake sheet.  

Als tijdens de intake procedure blijkt dat uw wensen toch afwijken van de door u ondertekende Offerte, dan zijn wij 

gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Indien gegevens uit de intake sheet wijzigen en dan in het 

bijzonder de gegevens met betrekking tot de energiebelasting en/of opslag duurzame energie ten opzichte van 

wat in eerste instantie is opgenomen in de intake sheet, dan moet u ons hier zo spoedig mogelijk over informeren. 

Als dit niet tijdig gebeurt, kunnen wij u hiervoor extra kosten in rekening brengen.  



v2016-02

3.5 Facturen digitaal 

De Deelnemer ontvangt onze facturen digitaal. De gegevens voor de facturen zetten wij door aan een derde 

(Anachron B.V.) die deze gegevens voor ons verwerkt, zodat digitale facturen ontstaan. Wij willen benadrukken dat 

de (verbruiks)gegevens en meetdata met de grootste zorg worden behandeld zoals vereist door de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens zullen dan ook alleen door ons aan Anachron B.V. verstrekt 

worden voor zover dat noodzakelijk is voor de goede werking van digitaal factureren. Deze gegevens zullen niet 

aan anderen worden verstrekt.  

3.6 Tarieven 

De tarieven zijn inclusief kosten voor Programma Verantwoordelijkheid en exclusief belastingen, (milieu)heffingen 

en diensten van netbeheerders. 

3.7 Energiebelasting 

De energiebelasting is een belasting op geleverd gas die de Deelnemer aan ENGIE als energieleverancier betaalt. 

Deze belasting wordt door ons vervolgens één op één afgedragen aan de Belastingdienst. Om deze belasting op 

een juiste wijze te kunnen factureren hebben wij onder meer de volgende gegevens van de gasaansluiting(en) 

nodig: soort aansluiting en/of er sprake is van blokverwarming. In het contract wordt hier uitgebreider op in gegaan 

en dienen voorgenoemde onderdelen per aansluiting te worden gespecificeerd. 

3.8 Contractcapaciteit 

Tijdens de levering van gas geldt per aansluiting de overeengekomen contractcapaciteit. De contractcapaciteit per 

aansluiting staat vermeld in de Bijlage: Deelnemers, Aansluitingen en Individuele Specificaties. 

Als de contractcapaciteit wordt overschreden, dan kunnen wij voor iedere aansluiting op dagbasis een bedrag in 

rekening brengen, behalve voor de aansluiting(en) met profielcategorie G2C. 

Eventuele boetes van GTS voor de overschrijding van de contractcapaciteit van aansluitingen die rechtstreeks zijn 

aangesloten op het landelijk net worden door ENGIE één-op-één doorbelast en in rekening gebracht bij de 

Deelnemer.  

3.9 Transport-, aansluit- en meetovereenkomst 

Om de Levering van gas mogelijk te maken, heeft de Deelnemer diensten van derden nodig. De Deelnemer is 

verantwoordelijk de noodzakelijke overeenkomsten hiervoor te hebben afgesloten vóór het begin van de Levering. 

Deze overeenkomsten moet de Deelnemer ook tijdens de Levering correct in stand houden en nakomen. Hieronder 

vallen in ieder geval: 

a. Aansluit- en Transport Overeenkomst met de relevante Regionale Netbeheerder;

b. een Meetovereenkomst met een Meetverantwoordelijke, dan wel gecertificeerd meetbedrijf.

Indien een Deelnemer over Kleinverbruikaansluitingen beschikt en hiervoor geen Aansluit- en Transport 

Overeenkomsten (“ATO”) heeft, dan dient u de ATO voor deze Kleinverbruikaansluitingen aan de Deelnemer te 

verstrekken. De ATO wordt als bijlage bij deze Offerte aan u verstrekt. Ook kunt u deze ATO en de daar bijbehorende 

algemene voorwaarden van de regionale Netbeheerder terugvinden op onze website: engie-zakelijk.nl. Door 

ondertekening van deze Offerte tekent u ook voor het verstrekken van de ATO. 

3.10 Overige voorwaarden 

Op deze Offerte is verder van toepassing: 

• ENGIE Energie Nederland N.V. Leveringsovereenkomst voor de Levering van Gas;

• Algemene Gasleveringsvoorwaarden van ENGIE Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers, versie

november 2020 (“Algemene Voorwaarden”);

• Voorwaarden EnDeal versie juli 2018;

• Bijlage ENGIE eClick.
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4. Akkoord

Ondertekening voor akkoord 

U kunt deze Offerte accepteren door hem te ondertekenen, de gewenste keuzes aan te kruizen en de bijlagen in te 

vullen en het volledige document inclusief bijlagen te retourneren naar Sales Support van ENGIE, e-mail: 

support.zakelijk@engie.com. 

Deze Offerte is geldig tot 13-12-2022, 15.00 uur, tenzij deze voordien schriftelijk of per e-mail door ENGIE wordt 

ingetrokken of herroepen. 

De in deze Offerte vermelde prijzen zijn geldig in combinatie met een betalingstermijn van 30 dagen na 

factuurdatum.  

The Bill Doctor  B.V. gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in de offerte met referentienummer: 

0066900001dkZDBAA2/PB. 

Aldus getekend in tweevoud, 

Plaats/datum: Te Zwolle, op 13 december 2022 Te Zwolle, op 13 december 2022 

Handtekening: 

Tekenbevoegde: P.G. Bus Dhr. M.U.H. Ubbens 

Functie: Senior Key Account Manager Directeur Marketing & Sales B2B 

ENGIE Energie Nederland N.V. ENGIE Energie Nederland N.V. 

Plaats/datum: 

Handtekening: 

Tekenbevoegde: 

Functie: 

Utrecht, 13 december 2022

R. van Geldorp & G.C.H. Boelaars

Eigenaar

mailto:business@gdfsuez.nl
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