Contractvoorwaarden Vrijopnaam
stroom en gas dynamisch tarief
1. Jouw energie
Vrijopnaam levert uitsluitend groene zonnestroom 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 CO2compensatie.

2. Tarieven
Het dynamisch tarief van Vrijopnaam is gebaseerd op jouw actuele verbruiks- en meetgegevens
en actuele energiemarktprijzen. Het geldende tarievenblad kun je vinden in de Mijn Vrijopnaam
omgeving (Vrijopnaam web-app).
Jouw uurprijs voor elektriciteit exclusief btw bestaat uit:
» De per uur variërende marktprijs zoals gepubliceerd op EPEX Day Ahead in €/kWh;
» De inkoopvergoeding in €/kWh. Dit is een vergoeding in €/kWh die Vrijopnaam in rekening
brengt voor de inkoop en afhandeling van elektriciteit op de energiebeurs.
Jouw dagprijs voor gas exclusief btw bestaat uit:
» De per dag variërende marktprijs zoals gepubliceerd op TTF Day Ahead (PowerNext via EEX) in
€/m3;
» De inkoopvergoeding in €/m3. Dit is een vergoeding in €/m3 die Vrijopnaam in rekening brengt
voor de inkoop en afhandeling van gas op de energiebeurs.
Vrijopnaam behoudt zich het recht voor om de inkoopvergoeding eens per maand aan te passen.
Het dynamisch tarief wordt alleen toegepast als Vrijopnaam tijdig beschikt over jouw
verbruiksgegevens en meetgegevens die zijn ontvangen van de netbeheerder. Mocht onverhoopt
een situatie ontstaan waarbij het niet mogelijk is, of is geweest, om jouw gedetailleerde
verbruiksgegevens gedurende een bepaalde tijd te ontvangen van de meetverantwoordelijke of
netbeheerder, dan hanteren wij een storingstarief. De berekening en hoogte van het storingstarief
vind je op het tarievenblad.

3. Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Je kunt het contract altijd beëindigen met
een opzegtermijn van dertig dagen. Je opzegging is kosteloos.
Wanneer je de opzegging niet via je nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen,
dan dien je dit te doen door een email te sturen naar klantteam@vrijopnaam.nl o.v.v. “opzegging
contract”.

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
»

6.1 Het stroom en gas dynamisch contract wordt alleen afgesloten voor
kleinverbruikersaansluitingen met huishoudelijke doeleinden. Voor deze
kleinverbruikersaansluitingen geldt een maximum jaarverbruik van 20.000 kWh stroom en/of
8.000 m3 gas. Klanten die de stroom en eventueel gas gebruiken voor de uitoefening van
bedrijf of beroep komen hier niet voor in aanmerking. Aanmeldingen van klanten die niet voor
dit contract in aanmerking komen zullen niet in behandeling worden genomen.

»

6.2 Voor het afsluiten van het stroom en gas dynamisch contract is het noodzakelijk dat je
beschikt over een op afstand uitleesbare slimme meter. Mocht je geen slimme meter hebben
dan kun je bij jouw netbeheerder een verzoek indienen voor de plaatsing van een slimme
meter.

»

6.3 Vrijopnaam zal, enkel in het geval dat en zo lang als jij Vrijopnaam toestemming verleent
voor het dagelijks uitlezen van de meterstanden van jouw slimme meter, het dynamisch tarief
hanteren zoals benoemd onder punt 2 Tarieven.

»

6.4 Indien jouw slimme meter gedurende de looptijd van jouw contract in storing verkeert of
administratief is uitgezet, maakt jouw netbeheerder hier een melding van bij Vrijopnaam. Het
stroom en gas dynamisch tarief wordt gedurende deze periode omgezet naar het variabele
tarief van Vrijopnaam.

»

6.5 Op het contract zijn de Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas
aan kleinverbruikers van toepassing. Ook houdt Vrijopnaam zich aan de Gedragscode
Consument en Energieleverancier en de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters. Deze
gedragscodes en andere voorwaarden kun je nalezen op www.vrijopnaam.nl/voorwaarden.

7. Salderen en terugleververgoeding
Het is (vooralsnog) niet mogelijk om gebruik te maken van het dynamisch tarief, indien je zelf
zonnestroom opwekt met zonnepanelen op eigen dak. Wanneer sprake is van invoeding op het
elektriciteitsnet gedurende de looptijd van het dynamisch contract, wordt dit omgezet naar het
Vrijopnaam variabel contract.

8. Gebruik van de Vrijopnaam-app
»
»
»
»
»
»

Vrijopnaam-app is beschikbaar als web-app.
Het kan door omstandigheden voorkomen dat geen, onvolledige of incorrecte data wordt
getoond in de web-app.
Het kan door omstandigheden voorkomen dat een verschil ontstaat tussen de getoonde data
in de web-app en bedragen/verbruiken op termijnfacturen en/of jaar- of eindafrekeningen. In
zulke gevallen geldt altijd dat de jaar- of eindafrekening leidend is.
Regelmatig worden updates uitgevoerd voor de web-app. Daarbij kunnen functionaliteiten
toegevoegd worden, veranderen of verdwijnen.
Vrijopnaam kan niet garanderen dat de web-app vrij is van fouten, gebreken, bugs, virussen en
zonder onderbreking beschikbaar is.
Aan de getoonde data in de web-app kunnen geen rechten worden ontleend.

