Contractvoorwaarden Vrijopnaam
Stroom en Gas 1 jaar Vast tarief
1. Jouw energie
Vrijopnaam levert uitsluitend 100% zonne-energie opgewekt in Nederland en CO2 gecompenseerd gas. Het
geleverde gas is aardgas waarvan de CO2-uitstoot volledig gecompenseerd wordt met Gold Standard
Projecten. Dit is de hoogst mogelijke gradatie van CO2-compensatie.

2. Tarieven
Vrijopnaam brengt de prijs die ze zelf voor energie moet betalen bij jou in rekening, zonder hier een
winstmarge aan toe te voegen.
Het vaste tarief voor de periode van 1 jaar wordt overeengekomen op de dag van aanmelding bij Vrijopnaam
en gaat in op de eerste dag dat energie wordt geleverd. De eerste dag van levering staat vermeld in de
contractbevestiging.
Indien je dit contract niet (tijdig) opzegt en je ook geen nieuw contract voor bepaalde tijd met Vrijopnaam bent
aangegaan, dan geldt na de periode van 1 jaar een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30
dagen. Het op dat moment geldende variabele tarief is dan van toepassing.
Voor het Stroom en Gas 1 jaar Vast tarief contract geldt een maximum jaarverbruik van 20.000 kWh stroom
en/of 6.000 m3 gas. Indien het jaarverbruik hierboven uitkomt, wordt het gehele verbruik tegen de in die
periode geldende variabele tarief afgerekend.
Vrijopnaam behoudt zich het recht voor om kosten, die het gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving, als
onderdeel van de energietarieven met de klant te verrekenen.

3. Looptijd en opzegging
» 3.1 Het contract wordt aangegaan voor 1 jaar, ingaande op de eerste dag dat energie wordt geleverd. Je kunt
een overeenkomst met een bepaalde looptijd tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.
Afhankelijk van de resterende looptijd kan Vrijopnaam je dan een opzegvergoeding in rekening brengen. De
hoogte van de opzegvergoeding stemt overeen met de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen
Vergunninghouders 2008 van de Autoriteit Consument & Markt. Voor een contract met een resterende
looptijd korter dan een jaar geldt een opzegvergoeding van 50 euro per product (stroom of gas)
» 3.2 Overgenomen (opzeg)vergoedingen of actiekortingen
Indien je de leveringsovereenkomst beëindigt voor het verstrijken van de overeengekomen tijd, vervalt
iedere vergoeding die Vrijopnaam heeft aangegeven te betalen op je jaarnota.
» 3.3 Wanneer je de opzegging niet via je nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan dien
je dit schriftelijk te doen via brief naar Vrij Op Naam B.V., o.v.v. “opzegging contract”, Postbus 37019, 3005
LA, Rotterdam of via email naar klantteam@vrijopnaam.nl o.v.v. “opzegging contract”.
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4. Aansluit- en transportovereenkomst
Vrijopnaam is verplicht om namens je netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met je tot
stand te brengen. Dit is een contract tussen jou en jouw netbeheerder voor het transporteren van energie.
Meer informatie kun je vinden op www.vrijopnaam.nl/voorwaarden.

5. Betaalwijze
Je machtigt Vrijopnaam om de bedragen die je aan Vrijopnaam moet betalen automatisch te incasseren. Het is
ook mogelijk om deze bedragen zelf over te maken. Je dient hiertoe zelf een verzoek in te dienen bij
Vrijopnaam via de klantenservice.

6. Voorwaarden
Het contract is uitsluitend van toepassing op kleinverbruik aansluitingen, dit zijn stroom aansluitingen met een
maximale capaciteit van 3x80 Ampère en gas aansluitingen met een maximale capaciteit van 40 m3 per uur.
Op het contract zijn de Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan kleinverbruikers
van toepassing. Deze en andere voorwaarden kan je nalezen op www.vrijopnaam.nl/voorwaarden.
Bij het aangaan van een Vrijopnaam energiecontract is het niet mogelijk om binnen de gestelde looptijd het
contract te wijzigen.
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