Contractvoorwaarden DirectDuurzaam
Energielevering (groot)zakelijk
Geldend vanaf 1 april 2021

DirectDuurzaam definities
DirectDuurzaam-tarief: is het tarief in euro per eenheid dat u betaalt
voor energie, afhankelijk van Tariefcategorie, Leveringsperiode,
afgesproken PPA-tarief/prijs en Inkoopmoment. Dit kan worden
uitgesplitst in een Afname-tarief; energie van het net afgenomen en
een Invoedingstarief; energie aan het net geleverd (ingevoed). Klant
neemt de duurzaam opgewekte energie tegen overeengekomen
energietarief af van productielocaties, zoals gespecificeerd. Als Klant
minder verbuik heeft dan er wordt opgewekt middels de PPA wordt er
door de Klant ingevoed op het net.
Energiebeurzen en Energiemarktplaats; referentie marktplaats waar
energiecontracten worden verhandeld en waar een energieprijs tot
stand komt:
PPA is Power Purchase Agreement. Dit is het Contract voor de koop van de opgewekte
energie. Een bilateraal overeengekomen prijs voor energie met energieproducent,
productie-installatie of verkoper van energie.
Spotmarkt voor elektriciteit EPEX (energiebeurs) SPOT Power NL Day Ahead (uurprijs
Index).
Spotmarkt voor gas: PEGAS (energiebeurs) European Gas Spot Index (EGSI) | TTF
(dagprijs Index).

Energie-uitwisseling: afname en/of invoeding van energie op het
openbare net.
Gecontracteerd verbruik: het verbruik zoals weergegeven op het
Contract (ook wel Gecontracteerde hoeveelheid, Contractvolume,
Jaarvolume, Standaard Jaar Volume (SJV), Verwacht Jaar Volume (VJV)
of als verwacht verbruiksprofiel genoemd).
Inkoopmoment: het moment voorafgaand aan de Leveringsperiode
waarin de Index/marktprijs is ingekocht/vastgelegd of geklikt.
Kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december.
Leveringsperiode: de periode waarin energie-uitwisseling plaatsvind,
de van energie-afname en/of -invoeding.
Tariefcategorie: Normaal/Dal/Enkel en Gas zoals uw meter aan
netbeheerder communiceert.
Artikel 1. DirectDuurzaam-tarief
1.1 Bepaling DirectDuurzaam-tarief uitgelegd:
Het DirectDuurzaam-tarief = De overeengekomen prijs voor de
opgewekte energie (PPA) + bijkoop van energie op de dagmarkt óf
verkoop van energie op de dagmarkt. DirectDuurzaam-kostenopslag
wordt zowel op afgenomen, bijgekochte, ingevoede of verkochte
energie berekend. Dit is een percentage of per eenheid (€/kWh en/of
€/m3).

1.6 Het DirectDuurzaam-contract kan enkel worden uitgevoerd bij
Telemeterisch (Actual Metered Readings) gemeten aansluitingen.
1.7 Het DirectDuurzaam-contract kan enkel worden uitgevoerd, nadat
u een volledig overzicht van de onder dit Contract te beleveren
aansluitingen bij ons heeft aangeleverd.
1.8 Het DirectDuurzaam-tarief wordt van overheidswege vermeerderd
met energiebelasting, opslag duurzame energie, btw. De overheid
kan deze heffingen en btw wijzigen tijdens de looptijd van het
Contract. Deze wijzigingen berekenen wij aan u door. Verder mogen
wij de tarieven wijzigen als de netbeheerder de tarieven wijzigt, als de
gasprofielen veranderen en vanwege een overheidsmaatregel.
1.9 U kunt het actuele DirectDuurzaam-tarief terugvinden in het online
Hezelaer Energy klantportaal https://energielevering.hezelaer.nl of
opvragen bij onze klantenservice via 076-3030720 (u betaalt uw
gebruikelijke belkosten).
Artikel 2. Spotmarkt (dagmarkt)
2.1 Elektriciteit wordt afgenomen of verkocht op de EPEX SPOT
Power NL Day Ahead, voor het verschil tussen de werkelijk opgewekte
energie en werkelijk afgenomen energie.
2.2 Gas wordt afgenomen op de PEGAS European Gas Spot Index |
TTF, voor het verschil tussen de werkelijk opgewekte energie en
werkelijk afgenomen energie.
2.3 De koop/verkoop op de PEGAS European Gas Spot Index | TTF
(dagmarkt) wordt op dagbasis afgerekend tegen de prijs van de
betreffende dag. In geval van koop/verkoop op de PEGAS European
Gas Spot Index | TTF wordt de prijs van de betreffende dag
verhoogd/verlaagd met de vergoeding (kosten op- en/of afslag) zoals
bepaald in het Contract. De PEGAS European Gas Spot Index | TTF
dagprijzen zijn te raadplegen via
https://www.epexspot.com/en/market-data.
2.4 De koop/verkoop op de EPEX SPOT Power NL Day Ahead
(dagmarkt) wordt op uurbasis afgerekend tegen de prijs van het
betreffende uur. In geval van koop/verkoop op de EPEX SPOT Power
NL Day Ahead wordt de prijs van het betreffende uur
verhoogd/verlaagd met de vergoeding (kosten op- en/of afslag) zoals
bepaald in het Contract. De EPEX SPOT Power NL Day Ahead
uurprijzen zijn te raadplegen via
https://www.powernext.com/spot-market-data.
Artikel 3. Gas telemetrie aansluitingen
3.1 Uw gastarief is in € ct/Nm3 en is inclusief service- en
onbalanskosten.

1.2 Uw contract gaat pas in op het moment dat uw netbeheerder de
switch (overdracht van uw EAN-code) heeft uitgevoerd en de te
beleveren EAN-code op de leveranciers EAN-code van Hezelaer
Energy B.V. staat geregistreerd.

3.2 De Capaciteitsdiensten (ook wel ‘Exit- en Connectiekosten’ of
‘Flex’ kosten genoemd) is in €/Nm3/uur/jaar en is inclusief een
vergoeding voor landelijk transport en diensten voor Telemetrie
Grootverbruikaansluitingen.

1.3 U betaalt per ean-code vaste leveringskosten. Dit zijn de kosten
ongeacht de hoogte van uw verbruik. Tijdens de vaste looptijd van uw
Contract wijzigen deze vaste leveringskosten niet.

3.3 Wij brengen u een DirectDuurzaam-tarief in rekening voor de
uitwisseling (afname en/of invoeding) van gas ten behoeve van de in
het Contract en/of bijlage opgenomen aansluiting(en).

1.4 U koopt en/of verkoopt gedurende de Leveringsperiode (looptijd
zoals specificeert op uw Contract) energie van/aan Hezelaer Energy,
op basis van het Contract en beschreven specificaties. U kan alleen
binnen de in het Contract gespecificeerde looptijd (Leveringsperiode)
kopen of verkopen.

3.4 De Capaciteitsdiensten worden afgerekend in €/maand en is een
vergoeding voor het afstemmen van de levering van gas op het
werkelijke afname profiel; flexibiliteitsdienst en landelijk transport van
het gas over het landelijk net voor Telemetrie
grootverbruikaansluitingen (deze Capaciteitsdiensten worden ook wel
‘Exit- en Connectiekosten’ of ‘Flex’ kosten genoemd).

1.5 Uw DirectDuurzaam-tarief voor elektriciteit wordt gespecificeerd
en afgerekend in euro per kilowattuur (€/kWh) en uw DirectDuurzaamtarief voor gas wordt gespecificeerd en afgerekend in euro per
kubieke meter (€/Nm3).
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3.5 De kosten van Capaciteitsdiensten per aansluiting worden
berekend door het maximale verbruik van de betreffende aansluiting
te vermenigvuldigen met het tarief voor de beschikbaarstelling van
Contractcapaciteit. Het tarief voor de beschikbaarstelling van
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Contractcapaciteit staat op het contract bij ‘Capaciteitsdiensten’.
3.6 Klant dient er rekening mee te houden dat de tarieven van GTS
nog kunnen worden aangepast. De opgenomen Capaciteitsdiensten
zijn gebaseerd op het maximale verbruik in de wintermaanden. De
wintermaanden zijn aangeduid als december, januari en februari. Als
het maximale verbruik of de berekeningswijze van GTS wijzigt, zal
Hezelaer de Capaciteitsdiensten herberekenen en deze aangepaste
kosten aan Klant(en) in rekening brengen.
3.7 Klant kiest als wijze van voorlopige en uiteindelijke verrekening
voor vaste Contractcapaciteit middels een maandafrekening in
verband met transportcapaciteit en capaciteitsdiensten over de
verstreken maand.
Artikel 4. Onbalans
4.1 Op het Contract zijn geen additionele onbalans kosten van
toepassing.
Artikel 5. Opzegtermijn en opzegboete
5.1 Uw DirectDuurzaam-contract heeft een bepaalde looptijd (totale
Leveringsperiode) zoals contractueel met u overeengekomen en zoals
gespecificeerd op uw Contract. U kunt uw DirectDuurzaam-contract
opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden voor einde datum
volledige Leveringsperiode, zoals gespecificeerd op uw Contract.
Zonder opzegging wordt uw Contract met bestaande condities
automatisch met 1 jaar verlengd.
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