Productvoorwaarden
Gas met CO2-compensatie
1.

Gas met CO2-compensatie

Met Gas met CO2-compensatie geeft u ons de opdracht de CO2-uitstoot van uw gasverbruik elders
in de wereld te compenseren. Daarvoor kopen wij certificaten aan waarmee wordt aangetoond dat
de uitstoot van CO2 elders in de wereld is verminderd. De certificaten zijn “Certified Emission
Reductions” (CERs) en “Verified emission reductions” (VERs). Deze CERs en VERs zijn afkomstig van
duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Deze projecten hebben het keurmerk van Gold
Standard. Gold Standard is een internationale organisatie die beoordeelt of de projecten aan de door
haar gestelde kwaliteitseisen voldoen. Meer informatie over Gas met CO2-compensatie, kunt u
vinden op vattenfall.nl.

2.

De prijzen kunnen veranderen

De prijzen van Gas met CO2-compensatie zijn variabel en kunnen dus hoger of lager worden.
Veranderen deze prijzen op de energiemarkt in de periode dat u een contract heeft? Dan kunnen
ook uw prijzen veranderen.

3.

Wat gebeurt er als wetten en regels veranderen?

Verandert de overheid wetten en regels? Dan mogen wij de afspraken veranderen over de manier
waarop we de CO2-uitstoot van uw gasverbruik compenseren. Als dit zo is, informeren wij u drie
maanden van tevoren. U mag het contract dan kosteloos stoppen.

4.

De berekening van uw gasverbruik

Op de jaarafrekening brengen wij uw gasverbruik van het afgelopen jaar in rekening. Wij gebruiken
daarvoor uw meterstanden en doen daar een correctiefactor overheen. U weet misschien dat het
volume van gas groter wordt als het warmer is of als de druk lager is. Of dat de energie-inhoud van
gas uit verschillende gasbronnen andere waarden heeft. Dit nemen wij mee in deze correctie zodat u
betaalt voor wat u werkelijk aan gas verbruikt.
Dat doen wij zo:
•
De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m 3) aardgas. Deze
waarde verschilt in Nederland en is afhankelijk waar het gas wordt afgeleverd. De netbeheerder
van het landelijke gastransportnet stelt deze waarde maandelijks vast.
•
Het volume van gas is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Als uw meter niet zelf
corrigeert voor de temperatuur, dan doen wij dit met een standaardfactor.
•
Het volume van gas is ook afhankelijk van de hoogteligging van uw gasmeter. Zo ligt de
provincie Limburg hoger dan Noord-Holland. Wij corrigeren dit met een standaardfactor.
Heeft u in uw woning een gasaansluiting zonder gasmeter, dan wordt het verbruik vastgesteld door
de regionale netbeheerder. Het verbruik voor koken is vastgesteld op 65 m 3 per jaar. Voor koken en
warmwatervoorziening is dit 440 m3 per jaar.

5.

Wat gebeurt er als dit contract afloopt?
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Heeft uw contract met ons een vaste looptijd? Dan verlengen we aan het eind van dit contract
automatisch naar Gas met CO2-compensatie voor onbepaalde tijd. U kunt dat opzeggen wanneer u
wilt. U zit in ieder geval geen moment zonder gas. U betaalt dan voor 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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