Productvoorwaarden
Groen uit Nederland met ZonBonus
1. Groen uit Nederland
De stroom van Groen uit Nederland wordt opgewekt met windmolens,
waterkrachtcentrales en zonneparken in Nederland. De verhouding tussen de
bronnen is afhankelijk van de beschikbaarheid en kan variëren. De verhouding wordt
weergegeven in het stroometiket. Zie ook punt 4. Wij verantwoorden de levering van
Groen uit Nederland met garanties van oorsprong.

2. De prijzen kunnen veranderen
De prijzen van Groen uit Nederland 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. Meestal passen we de prijzen twee keer per
jaar aan.

3. Wat gebeurt er als de wetten en regels veranderen?
Verandert de overheid wetten en regels? Dan mogen wij u stroom met een andere
herkomst leveren. Als dit zo is, informeren wij u drie maanden van tevoren. U mag het
contract dan kosteloos stoppen.

4. Stroometiket
Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen de stroom van dit product in
2018 is opgewekt. Ook laat het stroometiket zien hoe wij dit doen voor Vattenfall
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. Jaarlijks laten wij het
stroometiket controleren door onze accountant.
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Op vattenfall.nl/stroometiket kunt u zien met welke energiebronnen de stroom van
onze andere producten is opgewekt.

5. Wat gebeurt er als dit contract afloopt?
Heeft uw contract met ons een vaste looptijd? Dan verlengen we aan het eind van dit
contract automatisch naar Groen uit Nederland voor onbepaalde tijd. U kunt dat
opzeggen wanneer u wilt, maar u zit in ieder geval geen moment zonder stroom. U
betaalt dan voor het variabele tarief van dat moment. Een variabel tarief beweegt mee
met de marktprijzen voor energie.

6. ZonBonus aanvullende voorwaarden
Deze voorwaarden voor de “ZonBonus” vormen een aanvulling op uw stroomcontract
Groen uit Nederland of Zakelijk Groen uit Nederland, dat u met ons (Vattenfall Sales
Nederland N.V. Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam) heeft gesloten. Naast deze
aanvullende voorwaarden gelden de Productvoorwaarden die horen bij uw contract
en de Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers (2017). Deze voorwaarden heeft u ontvangen bij uw contract en staan
ook op vattenfall.nl/voorwaarden.
1.

Wat houdt de ZonBonus in?

Met zonnepanelen die zijn aangesloten op uw elektrische installatie, wordt stroom
opgewekt. De stroom die u niet direct gebruikt, levert u terug aan het openbare net via
uw aansluiting (de teruglevering). Voor iedere kWh die u aan ons teruglevert, ontvangt
u een bonus. De hoogte van de ZonBonus heeft u met ons afgesproken bij het sluiten
van uw contract en kunt u terugvinden in de door ons gestuurde bevestiging. De
ZonBonus wordt uitgekeerd over een maximum van 10.000 kWh teruggeleverde
stroom per jaar. De ZonBonus wordt verrekend op uw energienota. Deze wordt apart
vermeld.
2. Registratie van de teruglevering
Om gebruik te kunnen maken van de ZonBonus dient u in het bezit te zijn van een
meter die apart de terugleverstanden kan registeren en dient u uw zonnepanelen
aangemeld te hebben bij de netbeheerder op energieleveren.nl. Uw netbeheerder
zorgt dan indien nodig voor aanpassing van uw meter naar een slimme meter, dit is in
de meeste gevallen kosteloos. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw
netbeheerder.
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3. Hoe lang ontvang ik de ZonBonus?
U ontvangt de ZonBonus per de eerst mogelijke datum na het sluiten van deze
aanvullende overeenkomst. De ZonBonus ontvangt u voor een periode van maximaal
3 jaar, zo lang u uw stroomcontract Groen uit Nederland of Zakelijk Groen uit
Nederland niet beëindigt. De hoogte van de ZonBonus per kWh verandert in die
periode niet. Indien gewenst, kunt u de ZonBonus ook eerder kosteloos opzeggen.
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