Productvoorwaarden
Basic Stroom Vast
1.

Basic Stroom Vast

De stroom van Basic Stroom Vast wordt opgewekt met verschillende energiebronnen, zoals aardgas,
zon en wind. De verhouding tussen de bronnen is afhankelijk van de beschikbaarheid en kan
variëren. In het stroom etiket hieronder ziet u de verhouding tussen de bronnen in 2021.

2.

Stroometiket

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen de stroom van dit product in 2021 is opgewekt.
Ook laat het stroometiket zien hoe wij dit doen voor de Vattenfall Groep Nederland. U ziet wat het
aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Het stroometiket geeft inzicht in de milieugevolgen
van het gebruik van deze energiebronnen. Het stroometiket kan pas na een jaar worden opgesteld,
omdat dan de precieze verhouding bepaald kan worden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM)
bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket.
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Op vattenfall.nl/stroometiket kunt u zien met welke energiebronnen de stroom van onze andere
producten is opgewekt.

3.

Tot wanneer geldt de aanbieding voor Basic Stroom Vast?

Elke maand bepalen we een nieuwe vaste prijs. U kunt de aanbieding voor de vaste prijs aanvragen
tot de laatste dag van de maand, die vooraf gaat aan de maand waarin de levering start.

4.

Waar geldt de vaste leveringsprijs voor?

De vaste leveringsprijs geldt voor het volgende:
•
de variabele leveringskosten per kWh
•
vaste leveringskosten: het vaste bedrag per maand (voorheen vastrecht)

5.

Wat gebeurt er als dit contract afloopt?
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Aan het eind van dit contract verlengen we automatisch naar Stroom voor onbepaalde tijd van
Vattenfall. U kunt dat opzeggen wanneer u wilt. U zit in ieder geval geen moment zonder stroom. U
betaalt dan het variabele tarief van dat moment. Een variabel tarief beweegt mee met de
marktprijzen voor energie. De prijs kan dus hoger of lager worden.
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