OVEREENKOMST INJECTIE ELEKTRICITEIT

TUSSEN

Naam

EAN-code

Installatie/Injectieadres
Klantnummer
Ondernemingsnummer(evt)
hierna genoemd “Klant”,

En Elektriciteitsbedrijf Merksplas

EBEM BVBA
Industrieweg 3-5
2330 Merksplas

hierna genoemd “Ebem”,
OVERWEGENDE DAT

AR TIKEL 5 DUUR

De Klant een installatie voor decentrale productie van elektriciteit uitbaat en de
opgewekte elektriciteit wenst aan te bieden aan Ebem.

a. Het Contract wordt afgesloten voor de periode van 1 jaar en start op
/
/20
De contractuele energieprijzen zoals vermeld in artikel 3
zijn enkel geldig voor deze periode.

De Klant eveneens (en dit als bindende voorwaarde) een afnamecontract voor
elektriciteit heeft afgesloten bij Ebem.
Ebem elektriciteit aankoopt en levert bij klanten in Vlaanderen en zich verbindt tot
de afname van de door de Klant opgewekte en op het distributienet aangeboden
elektriciteit aan het Aansluitingsadres.
WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

b. Elk van de partijen is gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden:
A. Indien de andere partij toerekenbaar tekort komt in nakoming van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen
30 dagen na daartoe schriftelijk door de andere partij te zijn gesommeerd,
heeft hersteld;
B. Indien de andere partij als gevolg van overmacht niet in staat is aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen;

AR TIKEL 1 VOOR WERP EN GEHELE OVEREENKOMST
• In het huidig Contract zijn specifieke overeengekomen punten opgenomen. Het
wordt aangevuld door de bijhorende Algemene Voorwaarden (Bijlage). Het Contract en de bijhorende Algemene Voorwaarden vormen samen de gehele Overeenkomst tussen de Partijen. De Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten,
mondeling of schriftelijk, in verband met het voorwerp van deze Overeenkomst.

AR TIKEL 2 VOLUME EN VERMOGEN
• Op jaarbasis wordt volgende productie van elektriciteit voorzien door de Klant op
het Aansluitingsadres.

C. Alle vorderingen en alle schade van partijen over en weer worden op het
moment van ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar;
D. Met onmiddellijke ingang, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is
en zonder opzegtermijn of enige vergoeding verschuldigd te zijn, wanneer de
Klant het voorwerp uitmaakt van een vordering die ten aanzien van de Klant
één van de volgende maatregelen beoogt: gerechtelijke ontbinding, faillissement, bewarend of uitvoerend beslag, wisselprotest of de aanstelling van
een voorlopig bewindvoerder (of enige met de voorgaande gelijkaardige);
E. Met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn of enige vergoeding
verschuldigd te zijn, in geval van grove tekortkomingen ten laste van Klant.

AR TIKEL 6 FAC TUR ATIE
• Vermogen Omvormer

kW

De op het distributienet geïnjecteerde elektriciteit wordt exclusief aangeboden aan
Ebem.

AR TIKEL 3 PRIJS
3.1 Voor de duur van het contract wordt voor elektriciteit een prijs vastgelegd op:

Tijdens piek- en daluren: 0,85 x BelpexS21 – 3,50 €/MWh
		

6.1. De geïnjecteerde elektriciteit zal Ebem in mindering brengen op de jaarlijkse
afrekeningsfactuur volgend op de meteropname waarvoor de netbeheerder
eindverantwoordelijk is. Er worden geen aparte facturen noch creditnota’s opgemaakt voor de injectie.
6.2. Eventuele bezwaren tegen facturen nota’s, specificaties, omschrijvingen en
prijzen moeten, op straffe van verval, binnen dertig dagen na dagtekening schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Ebem of Klant.
6.3. Indien Ebem of Klant een betalingsachterstand van meer dan vijftien dagen
heeft, kan Ebem of Klant, onverminderd alle andere remedies die de wet voorziet
een garantiesom eisen gelijk aan de geldelijke waarde van maximaal 25% van de
totale portfolio op jaarbasis gedeeld door 12.
6.4. Facturen worden enkel digitaal verstuurd en opgemaakt conform de voorwaarden in het gekozen afnamecontract.

AR TIKEL 7 FAC TUR ATIE
3.2 Naast bovenstaande overeengekomen prijs zijn ook eventuele injectietarieven,
nettarieven, belastingen, heffingen en retributies of andere vergoedingen te
betalen. Deze worden zonder wijziging doorgerekend aan de Klant volgens de
nettarieven zoals vastgelegd door de regulator of distributienetbeheerder.
De belasting op de toegevoegde waarde (BTW) is niet inbegrepen.

AR TIKEL 4 VOORZIENINGEN AANSLUITINGSADRES
4.1. De metingen worden door de Netbeheerder uitgevoerd volgens de Meetcode.
De door de Netbeheerder aan Ebem verstrekte gegevens vormen de basis voor
de bepaling van de door Klant geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit.

Partijen erkennen dat zij de Overeenkomst, waaronder begrepen dit Contract en de
bijhorende Algemene Voorwaarden, volledig en tijdig hebben ontvangen, hebben
gelezen en volledig begrijpen en dat zij overeenkomen door de bepalingen en
voorwaarden daarvan te zijn gebonden. Zo ook erkent de Klant door het louter feit
van de ondertekening van dit Contract vanwege Ebem alle nodige (pre)contractuele
informatie c.q. documentatie volledig en tijdig te hebben ontvangen.
Ondertekend in tweevoud te Merksplas op
, waarbij elke Partij
erkent één origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Voor de Klant
handtekening

