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Leveringsovereenkomst
Partijen:

De in BIJLAGE: DEELNEMERSLIJST weergegeven ondernemeningen en/of natuurlijke personen, in deze zaak rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
The Bill Doctor, statutair gevestigd te UTRECHT en kantoorhoudende te , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 30263034, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

de heer R. van Geldorp & de heer G.C.H. Boelaars (tekenbevoegde), hierna gezamenlijk te noemen: 
“Deelnemers” en elke afzonderlijk te noemen: “Deelnemer” ;

en

Greenchoice Zakelijk N.V., handelend onder de naam Greenchoice, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Kruisplein 15, 
3014DB Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62318381, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar zelfstandige bestuurder, C.E. de Ruiter, hierna te noemen: ”Leverancier”;

Deelnemers en Leverancier hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

The Bill Doctor, statutair gevestigd te UTRECHT en kantoorhoudende te , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer , rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

de heer R. van Geldorp & de heer G.C.H. Boelaars (tekenbevoegde), hierna te noemen: “Intermediair”;

In aanmerking nemende dat: 

• Intermediair een inkoopcollectief heeft dat zich ten doel stelt ten behoeve van bij de Intermediair aangesloten Deelnemers, collectief
elektriciteit en/of gas in te kopen door onderhavige leveringsovereenkomst met Leverancier te sluiten, waarin afspraken voor het
collectief zijn opgenomen;

• Intermediair haar Deelnemers rechtsgeldig vertegenwoordigt en bevoegd is op basis van een schriftelijke volmacht om namens
Deelnemers de onderhavige leveringsovereenkomst en per Deelnemer een individuele leveringsovereenkomst met Leverancier te
sluiten;

• Leverancier uit hoofde van de onderhavige leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit en profielgas aan Deelnemers verkoopt en
levert gelijk Deelnemers elektriciteit en profielgas van Leverancier afnemen en Deelnemers (eventueel) duurzame elektriciteit aan
Leverancier verkopen en leveren, gelijk Leverancier duurzame elektriciteit van Deelnemers koopt en afneemt;

• Partijen in deze leveringsovereenkomst de gemaakte afspraken inzake de tarieven en voorwaarden met betrekking tot deze levering
en (eventuele) teruglevering schriftelijk wensen vast te leggen.

Komen overeen als volgt:

Artikel 1: Volmacht

• Intermediair verklaart bevoegd te zijn en/of te beschikken over rechtsgeldige volmachten om namens Deelnemers de onderhavige
leveringsovereenkomst met Leverancier te sluiten.

• Intermediair is op basis van de door Deelnemers ondertekende rechtsgeldige volmachten gerechtigd om namens Deelnemers de in
de onderhavige leveringsovereenkomst en namens iedere Deelnemer de in de individuele leveringsovereenkomst omschreven
(rechts)handelingen te verrichten.

• Intermediair verstrekt op eerste verzoek van Leverancier de ondertekende rechtsgeldige volmachten.
• Intermediair is tegenover Leverancier aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten als gevolg van het ontbreken en/of niet

verstrekken van de door Deelnemers ondertekende rechtsgeldige volmachten.

Artikel 2: Levering en teruglevering

Leverancier levert duurzame elektriciteit en profielgas aan Deelnemers en (indien van toepassing) Deelnemers leveren uitsluitend duurzame 
elektriciteit inclusief de daarmee corresponderende garanties van oorsprong (GvO's) aan Leverancier. In BIJLAGE: AANSLUITLIJST zijn de 
aansluitingen opgenomen inzake de levering en (eventuele) teruglevering. 
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Artikel 3: Contractvolume duurzame elektriciteit en profielgas

Elektriciteit

Leverancier stelt per leveringsjaar de onderstaande volumes aan duurzame elektriciteit aan Deelnemers beschikbaar (levering). 

Levering elektriciteit totaal:

Volume levering normaal

Volume levering dal

Volume levering enkel

Gas

Leverancier stelt per leveringsjaar de onderstaande volumes aan profielgas aan Deelnemers beschikbaar.

Volume gas (profiel):

Artikel 4: Product, tarieven, looptijd en condities levering GvO

Artikel 4.1: Tarieven en looptijd

De hieronder aangekruiste keuze(n) met bijbehorende tarieven, looptijd en eventueel andere energiebron tegen de weergegeven op- of afslag 
zijn van toepassing op de energielevering voor duurzame elektriciteit en profielgas. 

Product: Elektriciteit: EPEX ongewogen Begindatum: 1-1-2023

Looptijd: 12 maanden Einddatum: 1-1-2024

Opslagen levering (per kWh)

Normaaltarief: € 0,01700

Daltarief: € 0,01700

* Y-factor:

Vergroeningsoptie:  EU Wind

Opslagen teruglevering grootverbruikaansluiting incl. GVO's (per kWh):

Normaaltarief: -€ 0,12982

Daltarief: -€ 0,14136

☐

Additionele contractvoorwaarden:

Leverancier koopt namens Contractant het geleverde volume in op de spot-markt (EPEX) waar wordt ingekocht met een tijdseenheid van één uur. 
Maandelijks wordt het rekenkundig gemiddelde van de uurprijzen in de betreffende maand berekend, gesplitst in normaal- en daluren. De gemiddelde 
EPEX-prijs wordt vermeerderd met de opslag. Dit is het leveringstarief. De totale maandelijkse variabele kosten (excl belastingen en heffingen) worden 
bepaald door het leveringstarief te vermenigvuldigen met de realisatie van de betreffende maand. 

* De genoemde prijsopslagen zijn gebaseerd op de EPEX NL Day Ahead noteringen. 

** Ten aanzien van aansluitingen met een enkeltelwerk c.q. enkeltarief (E1A en E2A) geldt een leveringstarief dat als volgt wordt berekend: Y-Factor x (Gerealiseerd 
leveringstarief normaal + Opslag normaaltarief) + (1 - Y-Factor) x (Gerealiseerd leveringstarief dal + Opslag daltarief).

x
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Product: Profielgas: LEBA ongewogen Begindatum: 1-1-2023

Looptijd: 12 maanden Einddatum: 1-1-2024

Opslag levering (per m3) Andere vergroeningsopties Opslag (per m3)

Gas € 0,10000 ☐ Bos € 0,00000

Vergroeningsoptie:  Bos

☐

Additionele contractvoorwaarden:

Leverancier koopt namens Contractant het geleverde volume in op de spot-markt (LEBA) waar wordt ingekocht met een tijdseenheid van één dag. 
Maandelijks wordt het rekenkundig gemiddelde van de dagprijzen in de betreffende maand berekend. De gemiddelde LEBA-prijs wordt vermeerderd 
met de opslag. Dit is het leveringstarief. De totale maandelijkse variabele kosten (excl. belastingen en heffingen)  worden bepaald door het 
leveringstarief te vermenigvuldigen met de realisatie van de betreffende maand.

* De genoemde prijsopslagen zijn gebaseerd op de LEBA/TTF Spot DAH noteringen.

Vaste leveringskosten

De onderstaande vaste leveringskosten (exclusief BTW) per aansluiting, per leveringsjaar, is elke Deelnemers aan Leverancier verschuldigd.

Kleinverbruikaansluiting: € 96,00

Grootverbruikaansluiting: € 360,00

CO2-prestatieladder 

Alleen voor 100% zon- en windstroom uit Nederland wordt er met nul emissie gerekend door SKAO voor de geleverde duurzame elektriciteit. 
Voor overige energiebronnen van duurzame elektriciteit, zoals biomassa, geldt de emissiefactor voor grijze elektriciteit. Bekijk alle 
emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl

Gelding enkeltarief en dubbeltarief

Heeft een Deelnemer een meter met een enkel telwerk, dan rekent Leverancier het energieverbruik af op basis van het enkeltarief. Heeft een 
Deelnemer een meter met een dubbel telwerk, dan rekent Leverancier het energieverbruik af op basis van het normaal- en daltarief, tenzij de 
Deelnemer heeft gekozen voor een afrekening van het energieverbruik op basis van het enkeltarief. Heeft een Deelnemer een traditionele 
meter met een dubbel telwerk of een niet slimme meter. Dan geldt per 1 juli 2021 alleen het overeengekomen enkeltarief voor het 
energieverbruik. 

Teruglevering kleinverbruikaansluitingen

De door Deelnemers aan Leverancier teruggeleverde duurzame elektriciteit (inclusief de corresponderende garanties van oorsprong) wordt 
overeenkomstig de geldende salderingsregels voor kleinverbruikers gesaldeerd. De (eventueel) resterende netto teruglevering (inclusief de 
corresponderende garanties van oorsprong) per leveringsjaar wordt vergoed tegen het kale levertarief, met een maximum van 9 cent per kWh 
exclusief BTW. Lees op greenchoice.nl/voorwaarden de voorwaarden over de netto teruglevering.

Overige kosten

De in deze leveringsovereenkomst vermelde (terug)leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE), btw, 
de kosten van de netbeheerder en/of andere belastingen, toeslagen en/of heffingen. De in deze leveringsovereenkomst vermelde 
leveringstarieven voor profielgas zijn inclusief de regiotoeslag.

Artikel 4.2: Garanties van oorsprong 

Leverancier is exclusief gerechtigd tot de garanties van oorsprong (gvo’s) van Deelnemers, met inbegrip van eventueel nieuw te vormen 
(vervangende) groenrechten. Deelnemers zijn verplicht om al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om 
Leverancier exclusief gerechtigde van deze garanties van oorsprong te laten worden. Voor de levering van deze garanties van oorsprong door 
Deelnemers aan Leverancier, dragen Deelnemers daarom kosteloos zorg voor een correcte en tijdige aanmelding door uiterlijk binnen één 
maand na ondertekening van deze leveringsovereenkomst, maar in ieder geval voorafgaand aan de levering van elektriciteit onder deze 
leveringsovereenkomst de productie-installatie bij CertiQ B.V. (CertiQ) aan te melden. Aanmelden bij CertiQ kan via de volgende webpagina: 
www.certiq.nl.

x

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.certiq.nl/
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Voor deze aanmelding dienen Deelnemers in ieder geval over de volgende gegevens te beschikken:

• de EAN-code van de productie-installatie, ontvangen van zijn netbeheerder;
• de EAN-code van zijn netbeheerder. Deze EAN-code kan worden geraadpleegd op de webpagina: www.eancodeboek.nl;
• zijn kamer van koophandel (kvk) nummer;
• het vermogen (in megawatt) van de productie-installatie, ontvangen bij de productie-installatie.

Bij de aanmelding dienen Deelnemers Greenchoice B.V. met als EAN-code 8712423009752 - als handelaar/gerechtigde van zijn garanties van 
oorsprong te kiezen.

In het geval van een al uitgevoerde aanmelding en bestaand account bij CertiQ dragen Deelnemers zorg voor een correcte en tijdige wijziging 
teneinde Leverancier als handelaar/gerechtigde op te geven. Wijzigingen kunnen per e-mail aan CertiQ worden doorgegeven via: 
servicedesk@Certiq.nl. Leverancier kan ook namens een Deelnemers deze wijziging aan CertiQ doorgeven. Indien Deelnemer daarvoor kiest, 
dan dient Deelnemer bij het ondertekenen van deze leveringsovereenkomst ook het formulier in BIJLAGE: FORMULIER HANDELAARSWIJZIGING

CERTIQ van deze leveringsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen.

Bij niet-nakoming heeft Leverancier het recht om van Deelnemers aan Leverancier een bedrag te vorderen voor het aantal gvo’s gelijk aan de 
door hem aan Leverancier onder deze leveringsovereenkomst terug te leveren elektriciteit over de betreffende periode tegen de op dat 
moment geldende marktprijzen voor deze gvo’s, te vermeerderen met een bedrag van € 5 zegge: vijf euro per gvo aan administratiekosten.

Artikel 5: Facturatie en betaling

Facturatie

Leverancier brengt bij Deelnemers de op grond van deze leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen (waaronder voor kleinverbruikers 
tevens dient te worden verstaan de op grond van de aansluit- en transportovereenkomst van de Deelnemers met de netbeheerder periodiek 
verschuldigde bedragen) in rekening. 

Facturatie kleinverbruikaansluitingen en jaarlijks bemeterde grootverbruikaansluitingen (profiel)
Voor deze aansluitingen factureert Leverancier Deelnemers op maandelijkse basis een voorschot in de vorm van een termijnbedrag voor de 
aan hen geleverde energie over de betreffende maand. Leverancier is gerechtigd de grootte van de termijnbedragen, de periode waarop zij 
betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald te wijzigen. Deze termijnbedragen 
worden op jaarlijkse basis verrekend met het door Deelnemers daadwerkelijk verschuldigde bedrag voor de aan hen geleverde energie over 
het betreffende jaar.

Facturatie maandelijks bemeterde grootverbruikaansluitingen (telemetrie)
Voor deze aansluitingen factureert Leverancier Deelnemers op maandelijkse basis het bedrag dat Deelnemer s daadwerkelijk verschuldigd is 
voor de aan hen geleverde energie over de betreffende maand. Leverancier ontvangt daarvoor van de netbeheerder/meetdienst het 
maandelijkse verbruik van Deelnemers. Aan de hand van dit verbruik factureert Leverancier Deelnemers op maandelijkse basis voor de aan 
hen geleverde energie over de betreffende maand. Partijen kunnen overeenkomen dat Leverancier op maandelijkse basis een voorschot in de 
vorm van een termijnbedrag aan Deelnemers factureert voor de aan hen geleverde energie over de betreffende maand. Deze termijnbedragen 
worden op maandelijkse basis verrekend met het door Deelnemers daadwerkelijk verschuldigde bedrag voor de aan hen geleverde energie 
over de betreffende maand.

Betaling

Elke betaling door Deelnemers wordt gedaan in euro’s door middel van een automatische incasso of een overschrijving van het verschuldigde 
bedrag op het IBAN-nummer van Leverancier als vermeld in de desbetreffende factuur. Als Deelnemer een betalingsverplichting uit hoofde 
van deze leveringsovereenkomst heeft dan komt aan hem ten aanzien van deze verplichting geen beroep op overmacht toe (ongeacht of 
energie wordt afgenomen).

Zelf overmaken: Alle door Deelnemers uit hoofde van deze leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een 
overschrijving op NL02 RABO 0300 8995 48 t.n.v. Greenchoice Zakelijk N.V. onder vermelding van het factuurnummer bijgeschreven voor het 
verstrijken van de betaaltermijn als vermeld in de desbetreffende factuur.

Let op! Om de levering te kunnen starten of vervolgen dient Leverancier te beschikken over een geldig IBAN-nummer en de facturatiegegevens 
van Deelnemer.

Betaaltermijn
Betalingen dienen bij te zijn geschreven op de rekening van Leverancier binnen 30 dagen na dagtekening factuur.

Facturatiegegevens
In BIJLAGE: FACTURATIEGEGEVENS verstrekken Deelnemers aan Leverancier de benodigde facturatie- en BTW-gegevens. Verzoeken tot het 
(nader) aanpassen van facturatie- en betalingsgegevens van Deelnemers kunnen aan Leverancier worden gericht. 
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BTW-gegevens voor teruglevering
Als (toekomstige) opwekker leveren Deelnemers duurzame elektriciteit terug aan Leverancier. De Deelnemer ontvangt daarvoor een vergoeding 
via de periodieke nota's van de Leverancier waarop tevens de kosten van de eventueel afgenomen stroom en/of gas met Deelnemer worden 
verrekend. Afhankelijk van de registratie bij de Belastingdienst krijgt Deelnemer wel of geen BTW over de vergoeding van de teruglevering 
doorberekend. Indien Deelnemer een BTW-registratie heeft, verzoeken wij de  Deelnemer om de BTW gegevens volledig in te vullen, zodat een 
correcte facturatie kan worden verzorgd.

Artikel 6: Algemene voorwaarden

Op deze leveringsovereenkomst zijn uitsluitend de als BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN toegevoegde algemene voorwaarden voor de levering 
van elektriciteit en gas aan zakelijke afnemers 2021 van Leverancier van toepassing. Door middel van ondertekening van deze 
leveringsovereenkomst verklaart Deelnemer deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de 
inhoud van deze leveringsovereenkomst en de inhoud van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze 
leveringsovereenkomst.

Artikel 7: Individuele leveringsovereenkomst

Met het sluiten van deze onderhavige leveringsovereenkomst door Intermediair namens Deelnemers wordt tevens een individuele 
leveringsovereenkomst door Intermediair namens iedere Deelnemer gesloten. De individuele leveringsovereenkomst van iedere Deelnemer is 
als Bijlage: Individuele Leveringsovereenkomsten aan deze onderhavige leveringsovereenkomst toegevoegd. In deze individuele 
leveringsovereenkomsten zijn de individuele afspraken met iedere Deelnemer met de individuele contractvolumes van iedere Deelnemer 
opgenomen.
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Ondertekening

Namens: Deelnemers

KvK nummer:

BTW nummer:

Tekenbevoegde:

Functie:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Namens: The Bill Doctor

KvK nummer:

Tekenbevoegde:

Functie:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Namens: Greenchoice Zakelijk N.V.

KvK nummer: 62318381

BTW nummer: NL854764598B01

Tekenbevoegde: C.E. de Ruiter

Functie: Bestuurder

Datum: 8-12-2022

Plaats: Rotterdam

Handtekening:

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

Eigenaar

8 december 2022

Utrecht

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

Eigenaar

8 december 2022

Utrecht

68284543
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