9 maart 2017

Qurrent wil haar klanten helpen zelf duurzame energie op te wekken. Neem je deel in een
postcoderoosproject? Dan zorgt Qurrent graag dat het zogenaamde nabijheidstarief –
een korting op de energiebelasting – aan jou ten goede komt. Daarbij gelden de volgende
voorwaarden:
1. Wat bedoelen wij met bepaalde woorden?
Je, jij, jou of jouw:

Nabijheidstarief:

Postcoderoosproject:
Productiegegevens:

Qurrent, wij, ons of onze:
Voorschotbedrag:

elke deelnemer aan een postcoderoosproject, die in die
hoedanigheid een betrekking heeft met Qurrent, of deze wil
aangaan.
het verlaagde energiebelastingtarief voor zelfverbruik van
coöperatief opgewekte duurzame stroom binnen een
bepaald postcodegebied.
een project dat in aanmerking kan komen voor toepassing
van het nabijheidstarief.
opgaven over de aan jou toegerekende stroomproductie uit
jouw postcoderoosproject, die nodig zijn voor toepassing
van het nabijheidstarief, met betrekking tot een bepaalde
periode.
Qurrent Nederland BV (KvK. 24433409).
het bedrag dat Qurrent maandelijks als voorschot voor
energielevering in rekening brengt.

2. Stroomleverancier
2.1.

Is Qurrent jouw stroomleverancier?
Neem je deel in een postcoderoosproject en neem je stroom af van Qurrent? Dan
zorgt Qurrent graag dat het nabijheidstarief, indien je daar recht op hebt, aan jou
ten goede komt. Wij doen dat in beginsel bij de (jaarlijkse) afrekening van de
stroomlevering.
Om voor jou het nabijheidstarief te kunnen toepassen, moet je Qurrent jaarlijks de
productiegegevens (en overige opgaven) verstrekken. Zonder deze gegevens
kunnen wij het nabijheidstarief niet toepassen.
In bepaalde gevallen is het niet nodig dat je zelf je productiegegevens aan ons
verstrekt. Dat is het geval als de organisatie van jouw postcoderoosproject er zelf
voor zorgt dat jouw productiegegevens aan Qurrent worden verstrekt. De
organisatie van jouw postcoderoosproject zal jou dit dan laten weten.
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Toepassing van het nabijheidstarief wordt niet automatisch door ons verwerkt in
je voorschotbedrag. Het staat je echter vrij om ons om aanpassing van je
voorschotbedrag te verzoeken.
Toepassing van het nabijheidstarief is kosteloos indien en zolang je stroom
afneemt van Qurrent. Bovendien kun je dan in aanmerking komen voor een
korting op de vaste kosten voor stroomlevering (zie verderop).
2.2.

Heb je een andere stroomleverancier?
Als je stroom afneemt van een andere energieleverancier, dan kunnen wij het
nabijheidstarief niet voor je toepassen. In bepaalde gevallen kunnen we je dan
echter wel aan je productiegegevens helpen. Dat is het geval indien en zolang wij
je productiegegevens bijhouden. Wij hebben daar dan afspraken over gemaakt
met de organisatie van jouw postcoderoosproject. De organisatie van jouw
postcoderoosproject zal jou dit dan laten weten, of ons verzoeken jou hiervan op
de hoogte te stellen. Op basis van de van ons verkregen productiegegevens kun je
jouw stroomleverancier dan verzoeken om toepassing van het nabijheidstarief.
Voor verstrekking van jouw productiegegevens brengen wij je een vergoeding in
rekening van 15 euro inclusief BTW per jaar. Als jij daar niet mee instemt, of deze
vergoeding niet tijdig betaalt, zijn wij bevoegd de verstrekking van
productiegegevens op te schorten, of zelfs geheel te staken.

2.3.

Stap je over naar Qurrent?
Als wij jouw productiegegevens bijhouden, en je stapt voor je stroomlevering over
naar Qurrent, dan verwerken wij je productiegegevens, per de ingangsdatum van
de stroomlevering, automatisch en kosteloos in je energierekening. Ook doen we
je dan opgave van je productiegegevens tot aan de datum waarop de
stroomlevering door Qurrent is aangevangen. Voor die opgave brengen we een
vergoeding in rekening (€ 1,25 inclusief BTW per maand) die is gerelateerd aan het
aantal maanden van deze productieperiode.

2.4.

Ga je weg bij Qurrent?
Als wij jouw productiegegevens bijhouden, en de stroomlevering door Qurrent
wordt beëindigd, verwerken we jouw stroomproductie in jouw energierekening,
tot aan de datum waarop de stroomlevering eindigt. Voor latere productie kunnen
wij je dan tegen de eerdergenoemde vergoeding aan je productiegegevens
helpen.
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3. Korting op vaste leveringskosten
Als Qurrent de stroom uit jouw postcoderoosproject afneemt, en jij deze stroom
weer afneemt van Qurrent, geven wij jou korting op de vaste kosten van
stroomlevering, overeenkomstig onze regeling ‘Korting op vaste leveringskosten’,
zolang deze regeling van kracht is. Meer informatie over deze regeling, vind je op
onze website (onder ‘voorwaarden’).
4. Dienstverlening aan de organisatie van jouw postcoderoosproject
Het kan zijn dat Qurrent diensten verleent aan de organisatie van jouw
postcoderoosproject. Het gaat dan met name om het bijhouden van individuele
productiegegevens, uitkering van stroomopbrengst en/of inning van contributie.
Wij doen dat dan op verzoek van de organisatie van jouw postcoderoosproject. Wij
zijn niet bevoegd zelfstandig van de daarbij gemaakte afspraken af te wijken. Als je
het met (een gevolg van) de uitvoering ervan niet eens bent, dien je dat met de
organisatie van jouw postcoderoosproject op te nemen.
Als we bedragen voor jouw postcoderoosproject innen of uitkeren, specificeren
(en verrekenen) we dat in je energierekening of in een andere nota van Qurrent.
5. Toezegging en aansprakelijkheid
Qurrent zal alles doen wat in redelijkheid van haar geëist kan worden voor
toepassing van het nabijheidstarief. Toepassing van het nabijheidstarief is echter
gebonden aan overheidsvoorschriften. Als niet geheel aan die
overheidsvoorschriften is voldaan, kan Qurrent het nabijheidstarief niet
toepassen. Qurrent is dan bevoegd de energiebelasting (alsnog) in rekening te
brengen.
Qurrent is nooit aansprakelijk voor misgelopen energiebelastingvoordeel, tenzij
dit mislopen aantoonbaar het directe gevolg is van een door Qurrent gemaakte
verwijtbare fout in de toepassing van het nabijheidstarief, en Qurrent tot
toepassing van het nabijheidstarief verplicht was.
6. Meer postcoderoosprojecten?
Bij gelijktijdige deelname aan meer dan één postcoderoosproject, bestaat de kans
dat het niet mogelijk is je totale productie te betrekken bij toepassing van het
nabijheidstarief. Let bij deelname aan meerdere postcoderoosprojecten goed op
of deze gezien jouw situatie verenigbaar zijn.

Qurrent Nederland bv | Willem Fenengastraat 17 1096 BL Amsterdam | t 088 777 1200 | i www.Qurrent.nl
e vraag@Qurrent.nl | KvK 24433409 | BIC RABONL2U Rabobank NL26 RABO 01427.17.142 | BTW 8194.40.206.B.01

p 3/4

9 maart 2017

7. Verhuizing
Verhuizing kan betekenen dat het nabijheidstarief niet langer toepasbaar is,
bijvoorbeeld omdat je verhuist naar buiten het postcoderoosgebied, of omdat je
nieuwe stroomaansluiting niet in aanmerking komt voor toepassing van het
nabijheidstarief. Stel ons hoe dan ook tijdig van adreswijziging op de hoogte. Als
later blijkt dat het nabijheidstarief ten onrechte is toegepast, kan de
belastingdienst overgaan tot navordering.
8. Jouw persoons- en contactgegevens
Voor uitvoering van de activiteiten bedoeld in deze voorwaarden, neemt Qurrent
jouw persoonlijke gegevens op in haar administratie. Als klant van Qurrent kun je
de van jou geregistreerde contactgegevens controleren door met je Qurrent
gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op www.Qurrent.nl. Qurrent treft
passende maatregelen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of
onrechtmatig gebruik. Via email houden we je op de hoogte van relevante
ontwikkelingen rondom Qurrent en jouw postcoderoosproject. Je bent zelf
verantwoordelijk ervoor te zorgen dat jouw bij ons bekende emailadres altijd
actueel is.
9. Geschillenbeslechting
Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Qurrent rond jouw
postcoderoosproject, leg deze klacht dan eerst aan onze klantenservice voor. Als
dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, staan er aanvullende wegen voor je
open, waaronder beroep op de directie van Qurrent. Als je energie afneemt van
Qurrent staat ook beroep open op de Geschillencommissie Energie
(www.geschillencommissie.nl). Meer informatie daarover vind je in de Algemene
Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers (zie
onze website, onder ‘voorwaarden’). Je kunt natuurlijk ook beroep doen op de
bevoegde rechter in Nederland. Uiteraard kan het ook nuttig zijn de organisatie
van jouw postcoderoosproject van jouw klacht op de hoogte te stellen, zodat zij
deze kan beoordelen, en eventueel kan bemiddelen bij de oplossing ervan.
10. Wijziging van deze voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘voorwaarden toepassing
nabijheidstarief – versie 20 februari 2017’. Qurrent behoudt zich het recht voor om
deze voorwaarden te wijzigen.
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