Vattenfall Opwekkers
Productvoorwaarden
1. Algemeen

Je kunt Vattenfall Opwekkers aanschaffen als je een actief kleinverbruikers
stroomcontract hebt met Vattenfall. Je bestaande stroomcontract, voorwaarden,
tarieven en de hoogte van je termijnbedrag blijven gelijk.
2. Wat koop ik met Vattenfall Opwekkers?
Met Opwekkers betaal je een deel van je jaarlijkse stroombehoefte vooruit. Met
elke Vattenfall Opwekker koop je 200 kWh duurzaam opgewekte groene stroom
van een windpark of zonnepark. Aan het eind van het jaar trekken wij een vast
bedrag voor deze stroom af van je energierekening. Je krijgt voor deze stroom een
hoger bedrag per kWh terug dan je hebt betaald.
3. Zo verlagen wij je jaarlijkse energierekening
Aan het einde van je verbruiksjaar berekenen we eerst de kosten van je volledige
verbruik: stroom, overheidsheffingen zoals belasting en btw. Voor deze
berekening gelden de tarieven van je huidige stroomcontract. Vervolgens verlagen
wij voor elke Opwekker van 200 kWh per jaar (365 dagen) je energierekening met
€ 12,50. Deze verlaging berekenen wij naar rato en is afhankelijk van je
aankoopdatum en de datum van je eerstkomende jaarafrekening. Heb je
bijvoorbeeld 175 dagen voor het jaarafrekening-moment één Opwekker gekocht?
Dan verlagen we je eerstvolgende jaarafrekening met:
175 dagen/365 dagen x € 12,50 = € 5,99.
4. Prijs en voordeel
De prijs en het voordeel van je Opwekkers hangen af van de looptijd. Een
Opwekker met een looptijd van vijf jaar kost €50,00. Wij verlagen vervolgens vijf
jaar lang je jaarafrekening met €12,50. Je ontvangt daarmee totaal € 62,50 en is je
voordeel 25%. Een Opwekker met een looptijd van drie jaar kost €32,50. Wij
verlagen dan drie jaar je jaarafrekening met €12,50. Je ontvangt daarmee totaal
€ 37,50 en is je voordeel 15%.
5. Aantal Opwekkers
Met Opwekkers koop je groene stroom. Het maximum aantal Opwekkers is
afhankelijk van het aandeel groene stroom in je huidige stroomcontract. Vattenfall
Standaard stroom bestaat voor ca. 30% uit groene stroom. Met dit contract kun je
maximaal vijf Opwekkers aanschaffen (1.000 kWh per jaar). Vattenfall Groen uit
Nederland bestaat volledig uit groene stroom. Met dit contract kun je maximaal
tien Opwekkers aanschaffen (2.000 kWh per jaar).
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6. Terugkoopregeling
Het kan voorkomen dat je met je Opwekkers meer stroom inkoopt dan je per jaar
zelf gebruikt. In dat geval kopen wij de ongebruikte stroom van je terug. We
betalen de prijs die je hebt betaald: het voordeel van Opwekkers geldt alleen voor
stroom die je ook zelf (netto) gebruikt. Dus na aftrek van eventuele teruglevering
van eigen zonnepanelen.
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7. Looptijd
De looptijd van Vattenfall Opwekkers is drie of vijf jaar. De ingangsdatum is gelijk
aan de aankoopdatum. Deze aankoopdatum staat in de bevestigingsmail die je
van ons ontvangt op de dag van je aankoop.
8. Annuleren
Je hebt veertien dagen bedenktijd als je Opwekkers aankoopt. Binnen deze
bedenktijd kun je je aankoop kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren.
Je bedenktijd gaat in op de dag dat je onze contractbevestiging per mail hebt
ontvangen. Wil je je aankoop annuleren? Stuur dan een email naar
duurzaam@vattenfall.nl. Vermeld daarin je klantnummer en de naam van het
product dat je wilt annuleren (Vattenfall Opwekkers)
9. Tussentijds opzeggen
Als je het bestaande stroomcontract beëindigd voor het einde van de looptijd van
je Opwekkers, of als je overstapt naar een andere energieleverancier, beëindigen
wij je Opwekkers. De resterende stroom kopen wij van je terug tegen de prijs die je
ervoor hebt betaald. Dit bedrag verminderen wij met het extra voordeel dat je
onterecht hebt ontvangen. Je volledige aankoopbedrag krijg je dus weer terug, je
verliest alleen je extra voordeel.
10. Verhuizing
Opwekkers horen bij je huidige stroomcontract. Dit contract en je Opwekkers
verhuizen met je mee.
11. Overdraagbaarheid
Opwekkers en de rechten die zijn verbonden aan Opwekkers zijn niet
overdraagbaar.
12. Aanvullende voorwaarden
Vattenfall mag zonder opgave van redenen Vattenfall Opwekkers vroegtijdig
beëindigen. In dit geval heb je nog steeds recht op het voordeel van je
aangeschafte Opwekkers, naar rato van je verbruik op het moment van
beëindigen. De resterende stroom kopen wij van je terug tegen de prijs die je
ervoor hebt betaald. Je hebt geen recht op (schade)vergoeding.
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