Productvoorwaarden
Eneco StukjeZon®

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op uw (bestaande) energiecontract
met Eneco Consumenten voor de levering van stroom dan wel stroom en
gas (hierna: energiecontract). Heeft u stroom en warmte van Eneco, dan
kunt u ook over Eneco StukjeZon® beschikken.

Wat is Eneco StukjeZon®?

Indien u een of meer stuks Eneco StukjeZon® heeft gekocht, betaalt u
Eneco via eenmalige automatische incasso. Tijdens het bestelproces
geeft u hier, als er nog geen eerdere toestemming ligt, toestemming
voor.

Met (1 stuk) Eneco StukjeZon®:
• Ontvangt u 5 jaar lang jaarlijks 250 kWh: 100% duurzaam
opgewekte zonnestroom uit Nederland;
• Gaat uw jaarnota daarom 5 jaar lang met € 15,- omlaag
(een totaalbedrag van € 75,-).
Het eerste zonnepark waar de stroom van StukjeZon vandaan komt
staat in Veendam, Groningen.

Na de bedenktijd van 14 dagen schrijft Eneco de kosten af. Het
moment van incasso is gelijk aan de eerstvolgende afschrijving van
het termijnbedrag voor de levering van stroom en/of gas en/of
warmte.

Kosten, tarieven en uitkeringen

Indien Eneco Consumenten niet meer uw energieleverancier is, vervalt
het recht op verlaging van de jaarnota. De laatste uitkering van Eneco
StukjeZon® wordt naar rato, uitgaande van het laatste verbruiksjaar,
via de eindnota verrekend.

Eneco StukjeZon® kan worden aangekocht bij elk energiecontract van
Eneco: ongeacht looptijd of bron van het energiecontract. De
aankoopkosten zijn € 60,- per stuk (250 kWh tegen € 0,06 per kWh
per jaar). Indien u StukjeZon cadeau heeft gekregen vervalt het
aankoopbedrag van € 60,-.
U kunt maximaal over 5 stuks StukjeZon beschikken, verkregen via
kopen dan wel cadeau krijgen van Eneco, of een combinatie daarvan.
Met StukjeZon gaat gegarandeerd uw jaarnota 5 jaar lang met
€ 15,- omlaag. De uitkering van StukjeZon geschiedt naar rato op de
jaarnota: heeft u het gehele verbruiksjaar StukjeZon gehad, dan is de
verlaging 15,-. Heeft u bijvoorbeeld 150 dagen voor het jaarnota
moment StukjeZon gekocht/ontvangen, dan is de uitkering 150/365 *
€ 15,-. Ontvangt u binnen 80 dagen na uw aanmelding voor StukjeZon
uw jaarnota? Dan kan uw (stuks) StukjeZon naar rato nog niet verrekend
worden op deze jaarnota. De (stuks) StukjeZon naar rato over die 80
dagen ontvangt u samen met de € 15,- op uw eerstvolgende jaarnota.
Voorwaarde voor verlaging van de jaarnota is een lopend
energiecontract met Eneco Consumenten.
Aankoop/verkrijgen van StukjeZon leidt niet tot een wijziging van het
energiecontract en staat los van de hoogte van uw termijnbedrag.
De verrekening van StukjeZon ziet u als een kortingsregel(s) terug op
uw jaarnota.
Herroepingsrecht/ Recht om te annuleren
U kunt de bestelling van StukjeZon binnen een bedenktijd van 14 dagen
kosteloos en zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat
in op de dag dat u een bevestigingsmail van StukjeZon heeft ontvangen.
Voor Herroeping/annulering kunt u gebruik maken van het Herroepings
(annulerings-)formulier op eneco.nl. Ook vindt u dit formulier bijgevoegd
bij uw contractbevestiging.

Looptijd

De looptijd van Eneco StukjeZon® is 5 jaar, gerekend vanaf de
ingangsdatum. StukjeZon eindigt aldus 5 jaar na deze ingangsdatum,
tenzij klant tussentijds geen Eneco energiecontract meer heeft, in welk
geval elk recht verbonden aan StukjeZon w.o. het recht op verlaging van
de jaarnota per direct komt te vervallen en daarmee StukjeZon eindigt
per de datum van wisseling van stroomleverancier.
Voor nieuwe klanten is de ingangsdatum van (een stuk) StukjeZon gelijk
aan de startdatum levering van stroom.
Voor bestaande (energie-)klanten is de ingangsdatum van (een stuk)
StukjeZon gelijk aan de dag van aankoop dan wel cadeau gekregen.
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Betaling en bedenktijd

Indien (een stuk) StukjeZon cadeau is gegeven bij aangaan van een
nieuw contract dan is de ingangsdatum daarvan gelijk aan de startdatum
levering van het nieuwe energiecontract.
De looptijd van StukjeZon is niet per definitie gelijk aan 5 jaarnota’s en
de daartussen liggende verbruiksjaren. Op de eenmalige kostennota
staat (per stuk) vermeld wat de einddatum van uw StukjeZon is. Indien
StukjeZon cadeau is gegeven betreft het een € 0,- nota inclusief
vermelding van de einddatum. Na de einddatum vervalt de jaarlijkse
verlaging van de jaarnota met € 15,- per stuk.

Stuks bijkopen

Op elk moment, bij elk bestaand energiecontract met Eneco
Consumenten kunt u Eneco StukjeZon® bijkopen. In totaal kunt u
maximaal 5 stuks tegelijkertijd hebben.
Maximaal eigen verbruik
Eneco StukjeZon® staat voor 250 kWh per jaar. U kunt maximaal 80%
van uw stroomverbruik in de vorm van StukjeZon ontvangen/aankopen.
Het is niet mogelijk om meer stroom aan stuks Eneco StukjeZon® te
hebben, dan dat u zelf aan stroom op jaarbasis verbruikt.

Ontbreken van een bestaand
energieleveringscontract

Indien u (een of meer stuks) StukjeZon heeft gekocht en/ of van Eneco
gekregen, en u gaat binnen 5 jaar (de looptijd van StukjeZon) voor
stroomlevering weg bij Eneco Consumenten, ongeacht de reden,
ontvangt u het (restant van het) aankoopbedrag niet terug en ook
geen andere financiële compensatie.

Overige afspraken

Verhuizen
U kunt overal in Nederland gebruik maken van uw Eneco StukjeZon®.
Indien u gaat verhuizen, dan kunt u uw StukjeZon “meenemen” naar
uw nieuwe adres. Voorwaarde is wel dat Eneco Consumenten ook op
uw nieuwe adres uw energieleverancier is/blijft en dat u uw verhuizing
tijdig aan Eneco Consumenten doorgeeft.
Overdraagbaarheid
Eneco StukjeZon® is niet overdraagbaar. Hetzelfde geldt voor de aan
StukjeZon verbonden rechten.
Aanvullende voorwaarden
Op Eneco StukjeZon® zijn de Algemene voorwaarden voor de levering
van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, de Kwaliteitscriteria
2013 en het Voorwaardenoverzicht voor zover mogelijk van
toepassing. Deze voorwaarden zijn bij de klant bekend en
meegestuurd met het energiecontract.
Deze Productvoorwaarden prevaleren boven de Algemene
Voorwaarden, de Kwaliteitscriteria en het Voorwaardenoverzicht.
Slotbepalingen
Indien één of meer bepalingen van deze Productvoorwaarden nietig
zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen blijven gelden
en zal Eneco een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling
benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
Het zonnepark in Veendam is goed voor 50.000 stuks StukjeZon.
Indien dit maximum eerder is gehaald dan er een geschikt ander
zonnepark is gevonden, kunnen tijdelijk geen nieuwe stuks StukjeZon
worden aangekocht.
U kunt deze Productvoorwaarden gratis opvragen bij onze
Klantenservice via 088 – 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke
belkosten).
Wij verwijzen naar deze voorwaarden met Productvoorwaarden Eneco
StukjeZon®.
Deze voorwaarden en de daarin genoemde tarieven en bedragen
kunnen wijzigen als dat volgens een bestaande dan wel nieuwe
wettelijke regeling of besluit van de overheid kan dan wel moet.
Wijzigingen hebben in beginsel geen betrekking op reeds verkochte
stuks Eneco StukjeZon®.

