Partnerovereenkomst
Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en
bosgecompenseerd gas
PARTIJEN:
1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie
Energiefabriek013, gevestigd te Tilburg vertegenwoordigd door haar voorzitter,
P.A.M. Beijer, hierna te noemen Coöperatie Energiefabriek013
En

2. Groene Energie Administratie BV, handelend onder de naam Greenchoice, gevestigd
te Rotterdam, vertegenwoordigd door haar marketing manager, de heer J.W. Algra,
hierna te noemen Greenchoice
OVERWEGEN ALS VOLGT:
1. Partijen streven gezamenlijk naar een duurzame energievoorziening op termijn in
Tilburg
2. Greenchoice heeft als energieleverancier Nederlandse vergunningen voor het leveren
van elektriciteit respectievelijk gas aan zogenoemde kleinverbruikers, waaronder
consumenten en kleinzakelijke afnemers.
3. Natuurlijke personen en rechtspersonen waarmee Greenchoice een leveringscontract
sluit of heeft gesloten zijn haar klanten, en conform de geldende wetgeving en regels
vervolgens voor levering van energie geen klant van Coöperatie xx.
4. Greenchoice heeft vier contractvormen voor de levering van groene energie aan haar
particuliere en haar kleinzakelijke klanten: Greenchoice Kortingsgarantie, Greenchoice
1 jaar vast, Greenchoice 3 jaar vast, en Greenchoice Modelcontract.
5. Coöperatie Energiefabriek013 wil decentrale opwekking van duurzame energie in
Tilburg sterk bevorderen, en vervolgens laten leveren aan haar leden.
6. Greenchoice wil in het verzorgingsgebied van Coöperatie Energiefabriek013
decentrale opwekking van duurzame energie bevorderen door onder door partijen
nader overeen te komen voorwaarden mede te investeren in benodigde productieeenheden voor windenergie, zonne-energie, en bio-energie.
EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
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1. Klant: natuurlijk persoon of rechtspersoon waaraan Greenchoice bij nadere
overeenkomst groene energie levert.
2. Contractant: klant van Greenchoice.
3. Groene energie: duurzame energie of door co2-compensatie respectievelijk
boscompensatie verduurzaamde energie.
4. Duurzame energie: energie geproduceerd uit natuurlijke en oneindige
energiebronnen, zoals de zon, biomassa, en wind.
5. Kleinverbruikers: consumenten en kleinzakelijke gebruikers van geleverde energie.
6. Zakelijke verbruikers: gebruikers van een geschat jaarlijks energieverbruik van meer
dan 10.000 kWh elektriciteit respectievelijk meer dan 5.000 m3 gas.
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ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Partijen gaan een samenwerking aan voor de levering van groene energie (groene
stroom en/of bosgecompenseerd aardgas) door Greenchoice aan leden van
Coöperatie Energiefabriek013.
2. Greenchoice zet haar Nederlandse leveringsvergunningen voor energie in voor het
leveren van elektriciteit en gas aan zogenoemde kleinverbruikers die zich bij haar als
klant aanmelden via Coöperatie Energiefabriek013.
3. Andere afnemers van energie kunnen zich eveneens als klant bij Greenchoice
aanmelden via Coöperatie Energiefabriek013.
4. Greenchoice heeft vier contractvormen voor de levering van duurzame energie aan
haar particuliere klanten: Greenchoice Kortingsgarantie, Greenchoice 1 jaar vast,
Greenchoice 3 jaar vast, en Greenchoice Modelcontract. Alle bijbehorende prijs- en
tariefstellingen gelden voor het verzorgingsgebied van Coöperatie xx en voor de rest
van Nederland.
5. Greenchoice factureert geen extra kosten voor de vergroening van het
stroomproduct en/of van het gasproduct door onder meer boscompensatie aan
Coöperatie xx en/of de leden van deze Coöperatie.
6. Greenchoice past haar administratieproces aan om leden van Coöperatie
Energiefabriek013 uit te zonderen uit de standaard Greenchoice communicatie
richting haar klanten. Greenchoice zal vervolgens in haar correspondentie richting op
deze wijze geselecteerde klanten het logo en de naam van Coöperatie
Energiefabriek013 meenemen.
7. Partijen spannen zich voortdurend in om binnen het verzorgingsgebied van
Coöperatie Energiefabriek013 decentraal duurzame energie op te wekken of op te
laten wekken.
ELEKTRICITEIT

1. Greenchoice levert op individueel verzoek van haar potentiële klant 100% groene
stroom aan particuliere, kleinzakelijke, en zakelijke leden van Coöperatie
Energiefabriek013.
2. Greenchoice koopt stroom in met als doel een marge te creëren tussen de inkoopen verkoopprijs. Coöperatie Energiefabriek013 lift mee op de inkoopstrategie van
Greenchoice en ontvangt een marge van € 0,005 euro per kWh, exclusief BTW.
3. Alle kosten voor het netwerkbeheer en belastingen zijn gelijk en worden op dezelfde
energienota door Greenchoice geïncasseerd.
4. Het vastrecht levering dekt de administratieve kosten van Greenchoice voor het
leveren van groene stroom aan het lid van Coöperatie Energiefabriek013.
5. Wanneer bijzondere prijs- en/of tariefstellingen moeten worden gemaakt
(zakelijk/groot zakelijk respectievelijk collectieven) dan brengt Greenchoice, op
verzoek van Coöperatie Energiefabriek013 en/of potentiële contractant, een aparte
prijs uit. Zakelijke verbruikers zijn klanten met een geschat jaarlijks verbruik van meer
dan 10.000 kWh.
GAS
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1. Greenchoice levert op individueel verzoek van haar potentiële klant 100%
bosgecompenseerd aardgas aan particuliere, kleinzakelijke, en zakelijke leden van
Coöperatie Energiefabriek013. Op door partijen nader overeen te komen tijdstip en
voorwaarden geldt dit ook voor groen gas.
2. Greenchoice koopt gas in met als doel een marge te creëren tussen de inkoop- en
verkoopprijs. Coöperatie Energiefabriek013 lift mee op de inkoopstrategie van
Greenchoice en ontvangt een marge van € 0,010 euro per m³, exclusief BTW.
3. Alle kosten voor het netwerkbeheer en belastingen zijn gelijk en worden op dezelfde
energienota door Greenchoice geïncasseerd.
4. Het vastrecht levering dekt de administratieve kosten van Greenchoice voor het
leveren van bosgecompenseerd aardgas aan het lid van Coöperatie
Energiefabriek013.
5. Wanneer bijzondere prijs- en/of tariefstellingen moeten worden gemaakt
(zakelijk/groot zakelijk respectievelijk collectieven) dan brengt Greenchoice, op
verzoek van Coöperatie Energiefabriek013 en/of potentiële contractant, een aparte
prijs uit. Zakelijke verbruikers zijn klanten met een geschat jaarlijks verbruik van meer
dan 5.000 m3 gas.
Vergoeding zakelijke klanten
1. Zakelijke verbruikers zijn klanten met een geschat jaarlijks verbruik van meer dan
10.000 kWh.
2. Voor zakelijke klanten met één aansluiting geldt een vaste marge per jaar afhankelijk
van het energieverbruik conform onderstaande tabel:
Volume (staffel)
10.000 – 50.000 kWh
50.000 – 100.000 kWh
100.000 – 200.000 kWh
200.000 – 400.000 kWh
400.000 – 600.000 kWh
600.000 – 1.000.000 kWh

Jaarlijkse
vergoeding
€ 50
€ 75
€ 150
€ 200
€ 225
€ 250

3. Voor grote zakelijke klanten met meer dan één aansluiting zullen maatwerkafspraken
over de marge gemaakt worden.
4. Wanneer bijzondere prijs- en/of tariefstellingen moeten worden gemaakt
(zakelijk/groot zakelijk respectievelijk collectieven) dan brengt Greenchoice, op
verzoek van de cooperatie en/of potentiële contractant, een maatwerkofferte uit.
MARKTBEWERKING

1. Coöperatie Energiefabriek013 zal zich inzetten voor de marktbewerking met
medewerking van Greenchoice. Greenchoice zal helpen op het vlak van werving,
naamsbekendheid en het behoud van de klanten. Kosten voor uitvoering en invulling
zijn voor rekening van Coöperatie Energiefabriek013. Greenchoice zal
wervingsactiviteiten wel ondersteunen met promotie materialen die voorradig zijn.
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OVERIG

5. Greenchoice draagt het incassorisico voor onbepaalde tijd. Bij eventueel door
wanbetaling in gebreke zijnde betalingen van haar klant aan Greenchoice vervalt voor
het geleverde aantal kWh elektriciteit en aantal m3 gas de marge uitkering aan
Coöperatie Energiefabriek013.
6. Bij een door Greenchoice te bepalen uitzonderlijk hoog percentage wanbetalingen
van haar klanten binnen het verzorgingsgebied van Coöperatie Energiefabriek013
heeft zij het recht deze overeenkomst per direct op te zeggen. Levering van energie
aan haar klanten blijft daarna volgens de Algemene Voorwaarden van Greenchoice
gewaarborgd.
7. Greenchoice stelt halfjaarlijks het totaal aantal geleverde kWh elektriciteit en het
totaal aantal m³ gas aan haar klanten die zijn aangemeld via Coöperatie xx aan deze
Coöperatie beschikbaar. Op basis van deze periodieke gegevens stuurt Coöperatie
Energiefabriek013 aan Greenchoice halfjaarlijks een factuur voor de haar toekomende
marge uitkering. Deze factuur wordt door Greenchoice steeds per omgaande
voldaan. Bij grotere aantallen klanten kan dit een maandelijks proces worden.
8. Greenchoice is bereid om onder door partijen nader overeen te komen voorwaarden
mede te investeren in decentrale opwekking van duurzame energie in het
verzorgingsgebied van Coöperatie Energiefabriek013.
9. Beide partijen dragen zorg dat er voldaan wordt aan alle relevante wet- en
regelgeving, specifiek de vereisten in de energiemarkt. Bij ingrijpende wijzigingen van
wet- en regelgeving treden partijen in overleg om kansen en consequenties voor de
samenwerking in redelijkheid door te voeren en te borgen.
10. De Algemene Voorwaarden van Greenchoice en van de regionale Netbeheerder zijn
van toepassing op de individuele leveringscontracten.
11. Op deze overeenkomst is de Nederlandse wetgeving en alleen Nederlands recht van
toepassing, partijen kiezen daarvoor domicilie in de plaats Utrecht.
DUUR

1. Deze overeenkomst geldt vanaf de datum van ondertekening tot en 31 december
2016. Opzegging dient te geschieden middels een brief tegen het einde van de looptijd
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, bij gebreke waarvan de
overeenkomst telkens stilzwijgend voor één jaar wordt verlengd.
2. Opzegging van deze overeenkomst is per direct mogelijk in geval van faillissement of
surseance van betaling van een partij.
3. Opzegging van deze overeenkomst laat de tussen Greenchoice en de Klantleden
gesloten contracten onverlet.
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ONDERTEKENING: ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND:

Plaats

Tilburg

Datum
Naam, functie

P.A.M. Beijer (voorzitter)

Namens
Energiefabriek013
handtekening

Plaats

Rotterdam

Datum
Naam, functie

Dhr. J.W. Algra, marketing manager

Namens
Greenchoice
handtekening

6

