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Leveringsovereenkomst

1. Op de levering van elektriciteit zijn de ‘Algemene Voorwaarden levering kleinverbruikers’ van 
Hezelaer Energy BV van toepassing en deze productvoorwaarden (hierna samen: de leve-
ringsvoorwaarden), zoals deze op enig moment zullen luiden en indien hiervan niet uitdruk-
kelijk is afgeweken. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de productvoorwaarden en de 
Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen vermeld is in de productvoorwaarden. Desge-
vraagd worden de leveringsvoorwaarden gratis toegezonden. Ze zijn ook in te zien op www.
hezelaer.nl.

2. Elke leveringsovereenkomst gaat in per de datum waarop de eerste levering door Hezelaer 
Energy B.V. plaatsvindt. De levering gaat in per eerst mogelijke datum. Hezelaer Energy B.V. 
informeert de klant schriftelijk of via e-mail over deze datum.

3. Voor overeenkomsten met een vaste looptijd geldt een opzegvergoeding bij voortijdige 
beëindiging van de overeenkomst. De hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de 
duur van de overeenkomst en de resterende looptijd op het moment va beëindiging van de 
overeenkomst (zie ook www.hezelaer.nl/voorwaarden). De opzegvergoeding geldt per pro-
duct.

Leveringstarieven

Looptijd overeenkomst Resterend looptijd Hoogte opzegvergoeding

Vaste looptijd 1 jaar Minder dan 1 jaar € 50,-

Vaste looptijd langer dan 1 jaar Minder dan 1,5 jaar € 50,-

Vaste looptijd langer dan 1 jaar Tussen 1,5 en 2 jaar € 75,-

Vaste looptijd langer dan 1 jaar Tussen 2 en 2,5 jaar € 100,-

Vaste looptijd langer dan 1 jaar Langer dan 2,5 jaar €125,-

Leveringstarieven

1. Voor de levering van elektriciteit en/of gas gelden de in of bij deze leveringsovereenkomst 
vermelde leveringstarieven.

2. Het leveringstarief voor gas is afhankelijk van de regio en de installatie van het leverings-
adres. Bij verhuizing naar een ander leveringsadres is Hezelaer gerechtigd dit tarief aan te 
passen aan het voor de nieuwe regio en installatie geldende leveringstarief.

3. De tarieven kunnen gedurende de looptijd door marktontwikkelingen worden beïnvloed.
4. De overeenkomst met een vaste looptijd wordt na afloop automatisch verlengd op basis van 

flexibele looptijd (onbepaalde tijd) tegen het op dat moment daarvoor geldende flexibele 
tarief en welk tarief alsdan te raadplegen is op www.hezelaer.nl

Machtiging en facturering

1. Hezelaer is gemachtigd al datgene te doen dat nodig is om per eerst mogelijke datum de 
levering van elektriciteit en/of gas naar het (de) vermelde leveringsadres(sen) te doen ingaan.

2. Hezelaer hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Bij automatische incasso vindt afschrij-
ving plaats op de overeengekomen datum.

Algemene Voorwaarden

Op de levering van elektriciteit en gas zijn de “Algemene Voorwaarden voor de levering van 
elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)” van toepassing.

Productvoorwaarden voor levering van elektriciteit en 
gas aan kleinverbruikers

Per 1 augustus 2013


