Deelname Formulier HISWA-RECRON Energie
Organisatie
Naam organisatie:
Factuuradres:

Postcode en Plaats
Contact Persoon:
Functie:

Telefoonnummer:
Emailadres:
KvK:

Huidige leverancier(s):

IBAN/Rekeningnummer*

*Is vereist voor de klantsleutel, die de leverancier nodig heeft om bij de netbeheerder klantgegevens op te mogen vragen

Middels dit formulier machtigt ondergetekende EnergyProof B.V. om namens
opdrachtgever de volgende activiteiten uit te voeren:

1. Aanvraag te doen en opvragen van alle energie gerelateerde stukken bij
energieleverancier, netbeheerder en meetbedrijf en daarbij alle noodzakelijke
gegevens via de leverancier te raadplegen in het Centraal Aansluit Register (CAR) en het Contract Einde Register (CER).
2. Het aangaan, opzeggen / beëindigen van (bestaande) overeenkomsten met
energieleverancier, netbeheerder en meetbedrijf
3. Het rechtsgeldig ondertekenen van de HISWA Energie raamovereenkomst, waar
opdrachtgever ook onderdeel van uitmaakt.

Ondertekening:
Plaats en datum:

Naam tekenbevoegde:
Functie:

Handtekening
tekenbevoegde:

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, tezamen met
een jaarrekening of het aansluitoverzicht sturen naar collectief@hiswarecronenergie.nl
of per post naar:
EnergyProof B.V., van Nijenrodeweg 897, 1081 BH Amsterdam
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van EnergyProof B.V. van toepassing

Algemene Voorwaarden van EnergyProof B.V.
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Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
EnergyProof: de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten
EnergyProof B.V.;
Afnemer: de afnemer van EnergyProof, handelend in de uitoefening van beroep
of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen EnergyProof en afnemer.
Algemeen
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding
en iedere overeenkomst tussen EnergyProof en een afnemer waarop
EnergyProof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met EnergyProof, voor de uitvoering waarvan derden dienen
te worden betrokken.
Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd. De door EnergyProof gemaakte offertes zijn
vrijblijvend.
Termijnen in offertes van de EnergyProof zijn indicatief en geven de afnemer bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is EnergyProof daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
EnergyProof anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht EnergyProof niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten/zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Uitvoering van de overeenkomst
EnergyProof zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft EnergyProof het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EnergyProof
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan EnergyProof worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
EnergyProof zijn verstrekt, heeft EnergyProof het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
Afnemer dient EnergyProof per omgaande te informeren over omstandigheden
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze het gas- en/of
elektriciteitsverbruik substantieel beïnvloeden.
EnergyProof is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
EnergyProof is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
EnergyProof kenbaar behoorde te zijn.
Afnemer vrijwaart EnergyProof voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
afnemer toerekenbaar is.
Indien EnergyProof een termijn heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven termijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de afnemer EnergyProof schriftelijk in gebreke te stellen en
de EnergyProof een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
De samenwerkingsperiode tussen afnemer en EnergyProof is gelijk aan de
contractduur van het langstlopende gerealiseerde energiecontract, tenzij
anders overeengekomen.
Afnemer kan de afgegeven volmacht, met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 dagen, gerekend vanaf de datum waarop afnemer de beëindiging
schriftelijk aan EnergyProof verstuurt, intrekken.
Vanaf het moment dat de volmacht komt te vervallen is EnergyProof niet langer
gerechtigd om namens afnemer gas- en/of elektriciteitscontracten te sluiten.
Contractuele verplichtingen die EnergyProof namens afnemer voorafgaand aan
de inwerkingtreding van de beëindiging is aangegaan, zijn onverminderd van
kracht.
Waar van toepassing zal EnergyProof additioneel factuurcontrole en/of
consultancy services leveren.
Vergoedingen, prijs en kosten
Indien EnergyProof met de afnemer een vaste prijs is overeengekomen, is de
EnergyProof niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
EnergyProof mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich
tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst
significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld
wisselkoersen en/of lonen.
Voor deelname aan HISWA-RECRON Energie wordt een bijdrage
gevraagd. Bij de leverancier wordt dit op basis van uw leveringsfactuur
in rekening gebracht en bedraagt €2,00 per MWh en bij grootverbruik
aansluitingen wordt tevens € 30,- per maand in rekening gebracht.
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Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen
en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of
aangevuld, heeft EnergyProof het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te
wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, zal EnergyProof de afnemer hierover
inlichten.
Beëindiging van deelname / samenwerking
Afnemer kan de Deelname en/of de Samenwerkingsovereenkomst beëindigen,
met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, gerekend vanaf het
moment waarop Afnemer de beëindiging middels aangetekend schrijven aan
EnergyProof heeft verstuurd.
Vanaf het moment dat een volmacht/ opdracht rechtsgeldig is beëindigd is
EnergyProof niet langer gerechtigd om namens Afnemer energie en/of
meetdienstencontracten te sluiten. De contractuele verplichtingen die
EnergyProof namens Afnemer of Afnemer rechtstreeks met leverancier,
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de beëindiging is aangegaan, blijven
tot het einde van de toepasselijke contractduur onverminderd van kracht.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening
van de factuur.
Afnemer heeft geen recht op verrekening of opschorting.
Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling is de afnemer van rechtswege in
verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over
het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
EnergyProof heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en
de hoofdsom. EnergyProof kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de
kosten worden voldaan.
Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van afnemer. Afnemer is over de gemaakte
incassokosten (wettelijke) rente verschuldigd.
Opschorting en ontbinding
EnergyProof is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst EnergyProof ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen
niet zal nakomen.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EnergyProof
op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien EnergyProof de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst. EnergyProof behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.
Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
EnergyProof is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de
werkzaamheden, voor zover deze toerekenbaar en het gevolg zijn van het niet
in acht nemen door EnergyProof van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het
vakmanschap waarop Afnemer mag vertrouwen. EnergyProof is in dat geval
aansprakelijk voor directe schade beperkt tot de vergoeding die Afnemer over
een periode van 12 maanden aan EnergyProof verschuldigd is.
Afnemer vrijwaart EnergyProof tegen alle aanspraken voortkomend uit:
a) indirecte en/of gevolgschade;
b) de keuze van het inkoopmoment en de hieruit voortvloeiende
tarieven en contractvoorwaarden die namens en/of in overleg met
Afnemer zijn vastgelegd;
c) tekortkomingen van derden, zoals netbeheerders of
energieleveranciers die door EnergyProof zijn gecontracteerd;
d) schade als gevolg van een niet, te laat of onjuist verstuurde
opzegbrief aan de huidige gas- en/of elektriciteitsleverancier door
Afnemer;
e) voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit handelingen, die
EnergyProof heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht.
Op elke overeenkomst tussen EnergyProof en de afnemer is Nederlands recht
van toepassing. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats
van EnergyProof is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen
verband houdende met een overeenkomst tussen EnergyProof en afnemer
Privacy
Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijke in de zin van de AVG en zullen zich in
dat kader uitdrukkelijk houden aan de wet. Voor meer informatie verwijzen wij
u naar onze privacy verklaring op de website.

