¡® Energie
wordt geleverd door EnergyZero

Bevestigingsbrief voor de
leveringsovereenkomst van EnergyZero

Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero
EnergyZero BV
Stationsplein 45 A4.204
3013 AK Rotterdam

www.energyzero.nl
benenergie@energyzero.nl

IBAN NL52RABO0305543687
BTW NL854256325B01
KvK 61215651

¡® Energie
wordt geleverd door EnergyZero

Datum
01-02-2018
Klantnummer
00012345
Contractnummer 00067890

Hallo,
Bedankt dat je hebt gekozen voor Ben Energie. Een slimme keuze, al zeg ik het zelf. Want bij mij kun je slim besparen op je
energierekening. En krijg je 100% groene stroom.
Hierbij ontvang je de bevestiging van jouw Ben Energie leveringsovereenkomst van EnergyZero.

Jouw contactgegevens
Naam

[ Volledige naam ]

Adres

[ Straatnaam 123 A ]

Postcode

[ 1234AB ]

Plaats

[ Plaatsnaam ]

Telefoonnummer

[ 000 000 0000 ]

E-mailadres

[ naam@domein.nl ]

Geboortedatum

[ 00-00-0000 ]

IBAN

[ NL00 ABCD 0000 000 000 ]

Jouw contract
Je hebt met de bestelling van Ben Energie een leveringsovereenkomst afgesloten bij EnergyZero voor de levering van
[groene stroom en/of grijs gas] voor onbepaalde tijd met een flexibel uurtarief. Alle stroom die door EnergyZero wordt
geleverd is afkomstig uit Europese windbronnen. Gas geleverd door EnergyZero wordt gewonnen uit fossiele bronnen.
Het contract is afgesloten op [ DD-MM-JJJJ ]
De levering start op [ DD-MM-JJJJ ]
De voorwaarden voor beëindiging van het contract vind je in de Algemene voorwaarden levering stroom en gas aan
kleinverbruikaansluitingen 2018 (Bijlage B1).

Je hebt Ben, handelsnaam van T-Mobile Netherlands BV en T-Mobile Netherlands Finance BV, toestemming gegeven voor het
gebruik van je persoonsgegevens en gebruiksgegevens. Zij gebruiken deze gegevens om de dienstverlening continu te verbeteren.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marktonderzoek. En om je persoonlijke aanbiedingen te doen. Heb je hier bezwaar
tegen? Neem dan contact op met de klantenservice van Ben Energie benenergie@energyzero.nl.
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Jouw aansluiting
Naam

[ Volledige naam ]

Aansluitadres

[ Straatnaam 123 A ]

Postcode

[ 1234AB ]

Plaats

[ Plaatsnaam ]

EAN-code stroom

[ 000 ]

Capaciteit

[ Doorlaatwaarde ]

Standaard jaarverbruik

[ 0 ] kWh

Netbeheerder

[ € 0,XX ]

EAN-code gas

[ 000 ]

Capaciteit

[ Doorlaatwaarde capaciteit G4 ]

Regio

[ Regio X ]

Standaard jaarverbruik

[ 0 ] m3

Netbeheerder

[ € 0,XX ]

Jouw kosten
De met jou afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract (inclusief BTW):

Stroom

Gas

Uurtarief op de APX-beurs

€ uurprijs per kWh

Dagtarief op de LEBA-beurs

€ dagtarief per m3

Overheidsheffingen

€ 0,XXXXX per kWh

Overheidsheffingen

€ 0,XX per m3

Inkoopkosten

€ 0,XXXXX per kWh

Inkoopkosten

€ 0,XX per m3

Vermindering Energiebelasting*

€ 0,XX per maand

Regiotoeslag

€ 0,XX per m3

Netbeheerkosten

€ 0,XX per maand

Netbeheerkosten

€ 0,XX per maand

De vaste leveringskosten voor groene stroom en/of gas zijn € 0,XX per maand.
Per maand ga je een voorschot betalen van € 0,XX. Een keer per jaar vindt een eindafrekening plaats.
Jouw stroomstarief per kWh verandert per uur en jouw gastarief per m3 verandert per dag. Je vindt de actuele tarieven
in jouw mijn-omgeving die je via de computer of de mobiele telefoon kan bekijken. EnergyZero geeft dagelijks via de
mijn-omgeving inzicht in jouw energieverbuik en in jouw energiekosten.
* Je ontvangt jaarlijks een vermindering op energiebelasting van € 373,33 (prijspeil 2018 per verbruik van 12
maanden). Dit kan ook € 0,00 zijn als er geen sprake is van een verblijfsfunctie. Dit verrekenen wij op jouw jaarnota.
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Terugleververgoeding en salderen
Als je zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan teruglevert, geldt het volgende:
• EnergyZero hanteert de wettelijke salderingsregeling, waarbij de terugleververgoeding gelijk is aan de gemiddelde
uurprijs van het betreffende jaar. Als je meer dan jouw energieverbruik teruglevert, de terugleververgoeding is de
gemiddelde uurprijs voor stroom van het afgelopen jaar, inclusief BTW.
Meer informatie hierover vind je op de website www.energyzero.nl.

Wijze van betaling
EnergyZero verstuurt maandelijks een digitale factuur per e-mail. De betaling verloopt via automatische incasso óf online
betaling via iDeal Jij hebt gekozen voor de betalingsmethode:
• Automatische incasso: Je hebt EnergyZero gemachtigd de factuurbedragen van EnergyZero door middel van
automatische incasso af te schrijven. Een door EnergyZero gestuurde factuur geldt als aankondiging van de
automatische incasso. De termijn van de vooraankondiging is gelijk aan de betalingstermijn.
• Online betaling via iDeal: Je hebt verklaart het maandelijkse voorschot via de betaallink in de factuur-email voor de
vervaldatum te voldoen. De betalingstermijn bedraagt veertien kalenderdagen na dagtekening van de factuur.
Meer informatie hierover vind je in de Algemene voorwaarden levering stroom en gas aan kleinverbruikaansluitingen 2018
(Bijlage B1).
Je hebt bij jouw aanmelding een aanbetaling van € 10,00 (incl. BTW) gedaan. Je ontvangt dit bedrag zoals afgesproken
terug op je tweede maandfactuur.

Jouw voorwaarden
Jouw Ben Energie leveringsovereenkomst van EnergyZero bestaat uit:
• Deze bevestigingsbrief
• De Leveringsvoorwaarden uurprijs stroom (Bijlage D1)
• De Leveringsvoorwaarden dagprijs gas (Bijlage D2)
• De Algemene voorwaarden voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikaansluitingen 2018 (Bijlage B1)
• De Kwaliteitscriteria (Bijlage B2)
• Het Modelformulier voor ontbinding / herroeping (Bijlage C)
Bewaar de bevestigingsbrief en Bijlagen D1, D2, B1 en B2 goed bij je administratie.
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Let op!
Wij hebben jouw maandbedrag vastgesteld op basis van jouw standaard jaarverbruik en de voorspelde energieprijs voor het
komende jaar. Op de beurs voor stroom veranderen de inkoopprijzen echter elk uur. En op de beurs voor gas elke dag. Dit
betekent dat jouw werkelijke energietarief hoger of lager kan zijn ten opzichte van het gebruikte tarief in de berekening
van jouw maandbedrag. Om verrassingen te voorkomen geven wij elke dag inzicht in jouw werkelijke energiekosten op
basis van deze flexibele tarieven. Op deze manier heb jij continu overzicht wat je aan het einde van de maand hebt
bespaard of wat je nog moet betalen op je jaarrekening.

Bedenktijd
Indien je alsnog wilt afzien van dit contract, dan kun je dit kosteloos doen door binnen 14 kalenderdagen na ontvangst
van deze bevestiging een verzoek tot annulering in te dienen. Hiervoor mag je gebruik maken van het bijgevoegde
‘Modelformulier voor ontbinding / herroeping (Bijlage C)’. Meer informatie over het recht op bedenktijd en de voorwaarden
daarbij vind je in de Algemene voorwaarden levering stroom en gas aan kleinverbruikaansluitingen 2018 (Bijlage B1).

Heb je vragen over jouw Ben Energie leveringsovereenkomst van EnergyZero? Mail dan naar benenergie@energyzero.nl. Wij zullen
zo spoedig mogelijk reageren.
Met de groeten van,

¡® Energie
Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero
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Jouw maand is op de volgende berekening gebaseerd
Vaste leveringskosten			
Vaste leveringskosten		

€ 0,00

BTW		

€ 0,00

Groene stroom			
Verbruik in kWh

€ 10,00

€ 0,00

0 kWh

Gem. dagprijs APX per kWh		

€ 0,0000

€ 0,00

Gem. inkoopkosten per kWh		

€ 0,0000

€ 0,00

Overheidsheffing: Energiebelasting per kWh		

€ 0,0000

€ 0,00

Overheidsheffing: Opslag Duurzame Energie per kWh		

€ 0,0000

€ 0,00

BTW		

€ 0,0000

Gas			
Verbruik in m

0m

3

Gem. dagprijs EEX per m3		

€ 0,00

3

€ 0,0000

€ 0,00

Gem. inkoopkosten per m 		

€ 0,0000

€ 0,00

Regiotoeslag per m3		

€ 0,0000

€ 0,00

3

Overheidsheffing: Energiebelasting per m3		

€ 0,0000

€ 0,00

Overheidsheffing: Opslag Duurzame Energie per m3		

€ 0,0000

€ 0,00

BTW		

€ 0,0000

Netbeheerkosten			
Netbeheerkosten stroom		

€ 0,00

€ 0,00

Netbeheerkosten gas		

€ 0,00

BTW		

€ 0,00

Heffingskorting (vermindering energiebelasting)			
Heffingskorting		

€ -0,00

BTW		

€ 0,00

€-0,00

Totaal maandbedrag (incl. BTW)			

€ 0,00

Totaal jaarbedrag (incl. BTW)			

€ 0,00
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