HollandseWind® herfst 11 tot 1-1-2013
voor particuliere klanten

Wat is HollandseWind®?

HollandseWind® is elektrische energie, welke op een duurzame wijze wordt opgewekt met
behulp van windmolens of windturbines. Met uw keuze voor HollandseWind®, ontlast u dus
het milieu en draagt u actief bij aan een schonere toekomst. HollandseWind® is onder andere
afkomstig uit één van de volgende windparken: Prinses Amaliawindpark, Windpark Anna
Vosdijkpolder-Moggershilpolder en Windpark Sint Antoinedijk.

Wat betaalt u aan leveringskosten?

U betaalt Eneco voor de levering van energie. Heeft u een contract voor Garantieprijs
HollandseWind® herfst 11 tot 1-1-2013 afgesloten, dan blijft u vanaf de datum van uw overstap
tot 1-1-2013 voor de levering per kWh hetzelfde betalen. De leveringskosten beslaan maar een
deel van de totale energiekosten die Eneco Retail B.V. in rekening brengt. Eneco brengt u ook
Energiebelasting in rekening die we in zijn geheel afdragen aan de overheid. Daarnaast heft Eneco
in opdracht van de overheid BTW. De transportkosten betaalt u aan uw lokale netbeheerder.
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Alle bovenstaande tarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen t/m 3x80 ampère en zijn exclusief BTW.
1)	Dit tarief geldt voor een verbruik van 1 - 10.000 kWh.
Voor een verbruik van 10.001 - 50.000 kWh geldt een Energiebelastingtarief van €0,0408 per kWh (excl. BTW).
Voor een verbruik van 50.001 - 10.000.000 kWh geldt een Energiebelastingtarief van €0,0109 per kWh (excl. BTW).
Per elektriciteitsaansluiting geldt per kalenderjaar een teruggave van Energiebelasting van €318,62 excl. BTW (incl. BTW €379,16)
voor aanluitingen met een verblijfsfunctie en €119,62 (incl. BTW €142,35) voor aansluitingen zonder verblijfsfunctie (groter dan 1*6A).
2)	De tarieven voor een dubbeltariefmeter gelden alleen als er sprake is van twee aangesloten telwerken. Standaard daluren (periode waarin
laagtarief wordt berekend) gelden doordeweeks van 23.00 - 7.00 uur (of van 21.00 - 7.00 uur, betreft o.a. Weert e.o.), in de weekenden
en op de volgende feestdagen: 1 januari, 2e paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag.

Levering, transport en belasting

26%

De prijs van energie bestaat uit drie onderdelen: levering,
transport en belasting (Energiebelasting en BTW). De
energiebelastingis ongeveer de helft van uw elektriciteits
rekening. Deze wordt afgedragen aan de overheid. Een ander
onderdeel van de prijs van elektriciteit wordt gevormd door de
transport- en meterkosten. De transportkosten betaalt u aan uw
netbeheerder voor het gebruik en onderhoud van het elektriciteits19%
net. De kosten voor meterhuur betaalt u aan het meetbedrijf.

55%

Energiebelasting en BTW 55%
(overheid)
transport en meterhuur 19%
(netbeheerder)
levering 26%
(Eneco Retail)
Bij een gemiddeld verbruik van 3350 kWh dubbeltarief.
Bovenstaande percentages zijn exclusief teruggave
energiebelasting.

De bijkomende kosten voor transport en meterhuur elektriciteit bedragen voor een gemiddeld gezin € 218,72 per jaar incl. BTW (prijspeil 2011). Dit bedrag is gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder Liander; als u een
ander regionale netbeheerder heeft kunnen deze kosten iets afwijken.

HollandseWind® herfst 11 tot 1-1-2013
Contractvoorwaarden
voor particuliere klanten

Kiezen voor de Garantieprijs HollandseWind® herfst 11 tot 1-1-2013
van Eneco betekent dat uw elektriciteitsverbruik tot 1-1-2013 voor
100% wordt opgewekt door Nederlandse Windmolens.
HollandseWind® is onder andere afkomstig uit één van de volgende
windparken: Prinses Amaliawindpark, Windpark Anna VosdijkpolderMoggershilpolder en Windpark Sint Antoinedijk.
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Tevens betaalt u tot 1 januari 2013 een gegarandeerd vaste prijs
voor het leveringstarief per kWh en het vastrecht. Met deze
prijsgarantie beschermt u zich tegen mogelijke prijsstijgingen.
1. Het aanbod geldt voor kleinverbruikers (dit zijn verbruikers die
een aansluiting op het elektriciteitsnet hebben met een
aansluitwaarde, < 3 x 80 ampère);
2. Met Garantieprijs HollandseWind® herfst 11 tot 1-1-2013
betaalt de verbruiker tot 1-1-2013 een gegarandeerde vaste
prijs voor het leveringstarief per kilowattuur en het vastrecht
elektriciteitslevering;
3. De tarieven voor een dubbeltariefmeter gelden alleen als er
sprake is van twee aangesloten telwerken. Standaard daluren
(periode waarin laagtarief wordt berekend) gelden doordeweeks
van 23.00 – 7.00 uur dan wel van 21.00 – 7.00 uur, (dit is
afhankelijk van de regionale netbeheerder), in de weekenden en
op de volgende feestdagen: de Nieuwjaarsdag, de tweede
Paas-en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag,
de dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd;
4. De verbruiker verplicht zich tot betaling per automatische
incasso;
5. De overeenkomst heeft een looptijd tot 1-1-2013 en wordt,
behoudens opzegging (de opzegtermijn bedraagt 30 dagen),
stilzwijgend (automatisch, zonder dat u of Eneco daar iets voor
hoeft te doen) voor onbepaalde tijd verlengd tegen de dan
geldende tarieven voor Windstroom®. De opzegtermijn na
stilzwijgende verlenging bedraagt 9 dagen;
6. Nadat de overeenkomst van bepaalde tijd is overgegaan in
onbepaalde tijd heeft u geen recht meer op de WindKracht
Korting. Deze is alleen van toepassing op contracten voor
bepaalde tijd met een looptijd van 1 dan wel 3 jaar;
7. Indien de verbruiker de overeenkomst voor het verstrijken van
de oorspronkelijke looptijd (tussentijds) beëindigt, is Eneco
Retail B.V. gerechtigd een boete in rekening te brengen. De
boete bedraagt maximaal € 50,- (incl. BTW) per overeenkomst
en is afhankelijk van de resterende looptijd;
8. De uiterste inschrijfdatum voor Garantieprijs HollandseWind®
herfst 11 tot 1-1-2013 is 31 december 2011. Eneco behoudt
zich het recht voor de sluitingsdatum op ieder moment te
herzien en de mogelijkheid tot aanmelden stop te zetten;
9. De ingangsdatum van de overeenkomst is na administratieve
afhandeling door Eneco;

10. Op de leveringsovereenkomst zijn de ‘Algemene Voorwaarden
Eneco Retail 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers’, de ‘Kwaliteitscriteria Eneco Retail B.V.’ en de
‘Leveringsvoorwaarden HollandseWind® van Eneco Retail 2011’
van toepassing. De geldende tarieven en voorwaarden zijn
bijgevoegd bij de overeenkomst en beschikbaar op de website
van Eneco, www.eneco.nl en tevens op aanvraag kosteloos
verkrijgbaar via de Klantenservice, telefoonnummer 0900-0201
(€ 0,10 p.m.);
11. De verbruiker betaalt administratiekosten voor de verwerking
van het betalingsverkeer (bij aanvang van de levering betreft dit
een bedrag van € 14,28 per jaar (incl. BTW)). Deze kosten
worden vermeld op de jaarnota. Klanten die met automatische
incasso betalen ontvangen daarnaast een korting (bij aanvang
van de levering betreft dit een bedrag van € 14,28 per jaar (incl.
BTW)). Deze korting wordt vermeld op de jaarnota;
12. De verbruiker betaalt de volgende kosten, wanneer hij zijn
betalingsverplichting niet nakomt: Herinneringsnota (bij aanvang
van de levering betreft dit een bedrag van maximaal € 10,-),
sommatie van niet betaalde facturen (bij aanvang van de
levering betreft dit een bedrag van maximaal € 20,-) en een
slotsommatie (dit betreft de maximale wettelijk toegestane
buitengerechtelijke kosten). Een eerste herinneringsnota per
kalenderjaar is altijd kosteloos, bij volgende herinneringsnota’s
brengen wij de kosten in rekening. Als een vordering wordt
overgedragen aan een derde partij, kan deze partij extra kosten
in rekening brengen. Tarieven en boetes voor wanbetaling zijn
vrijgesteld van omzetbelasting;
13. Indien de verbruiker bij nader inzien wil afzien van de overeenkomst
dan dient hij, binnen acht werkdagen na ontvangst van de
schriftelijke bevestiging van de overeenkomst, een verzoek om
annulering in te dienen. Op telefoonnummer 010 – 8906981,
of schriftelijk naar Eneco Retail, Postbus 1650, 3000 BR
Rotterdam.

Leveringsvoorwaarden Eneco HollandseWind®
van Eneco Retail 2011
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voor particuliere klanten

1. Onder Eneco HollandseWind® wordt verstaan: elektrische
energie, die op een duurzame wijze wordt opgewekt met
behulp van windmolens of windturbines gevestigd in
Nederland, van het merk Eneco HollandseWind®. De
elektrische energie is onder andere afkomstig uit één van de
volgende windparken: Prinses Amaliawindpark, Windpark Anna
Vosdijkpolder-Moggershilpolder en Windpark Sint Antoinedijk.
Een en ander zoals bedoeld in artikel 47, lid 1 onder i van de
Wet belastingen op milieugrondslag. Eneco Retail: de
leverancier als genoemd in artikel 1 van de in artikel 2
genoemde algemene voorwaarden.
2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van de
overeenkomst tot levering van elektrische energie tussen
Eneco en de contractant, voor zover deze elektrische energie
wordt geleverd in de vorm van Eneco HollandseWind®. Van de
overeenkomst tot levering van Eneco HollandseWind® maken
tevens deel uit de Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2006
voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers
(hierna genoemd: ‘de ALVE’). Deze leveringsvoorwaarden
worden in geval van een overeenkomst tot levering van Eneco
HollandseWind® geacht één geheel te vormen met de in de
vorige zin genoemde voorwaarden. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de ALVE enerzijds en deze
leveringsvoorwaarden anderzijds, prevaleren de
laatstgenoemde.
3. De aanvraag tot levering van Eneco HollandseWind® dient
schriftelijk te geschieden met behulp van een door Eneco
beschikbaar gesteld formulier, tenzij Eneco op enig moment
aangeeft ook een andere wijze van aanvragen te accepteren.
4. De overeenkomst tot levering van Eneco HollandseWind® gaat
niet eerder in dan nadat de gegevens van de contractant,
welke noodzakelijk zijn voor de administratieve verwerking van
de aanvraag, volledig en juist bij Eneco en/of de lokale
netbeheerder bekend zijn, mits de aanvraag door Eneco wordt
geaccepteerd.
5. Onverminderd het bepaalde in de ALVE draagt Eneco voor de
duur van de overeenkomst de programmaverantwoordelijkheid
voor de contractant.
6. In het kader van een overeenkomst tot levering van Eneco
HollandseWind® levert Eneco het totale elektriciteitsverbruik
van de contractant in de vorm van Eneco HollandseWind®.
Indien Eneco ten gevolge van (wijziging van) wet en/of
regelgeving met name op het gebied van, maar niet beperkt
tot de handel in garanties van oorsprong, dan wel ten gevolge
van welke andere oorzaak ook geen of niet voldoende Eneco
HollandseWind® beschikbaar heeft, kan Eneco, zonder tot
enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, de levering van
Eneco HollandseWind® procentueel verminderen dan wel
opschorten en aanvullen met andersoortige duurzaam
opgewekte elektriciteit. Het tarief voor Eneco HollandseWind®
blijft gedurende deze periode onverminderd van toepassing.

7. Voor de levering van Eneco HollandseWind® is contractant een
tarief verschuldigd zoals door Eneco bepaald conform artikel
13 van de Algemene voorwaarden Eneco Retail 2006 voor de
levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (hierna
genoemd: ALVE), tenzij anders is overeengekomen. Van
overheidswege opgelegde maatregelen, zoals bijvoorbeeld
wijzigingen in het belastingregime, zullen door Eneco
onverminderd worden doorgevoerd. Indien een contractant
vanwege deze van overheidswege opgelegde maatregelen een
leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzegt,
is hij een boete verschuldigd.
8. Eneco behoudt zich het recht voor op ieder moment de
mogelijkheid tot aanmelden stop te zetten.
9. Deze ‘Leveringsvoorwaarden Eneco HollandseWind® van
Eneco Retail 2011’ treden in werking op 1 oktober 2011.
Zij zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en liggen ter inzage
bij Eneco. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de
website van Eneco: www.eneco.nl.
10. Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als:
‘Leveringsvoorwaarden Eneco HollandseWind® van Eneco
Retail 2011.

