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Voorwaarden Windtegoed
Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent
Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door de
volgende bepalingen.
Aanbod van Windtegoed
Het aanbod van Qurrent Windtegoed is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt. Qurrent is
gerechtigd de voorwaarden - waaronder de verkoopprijs - van Qurrent Windtegoed te allen tijde te
wijzigen.
Aanvraag van Windtegoed
Een aanvraag van Qurrent Windtegoed (hierna: Aanvraag) wordt telefonisch gedaan, of door indiening
van een door Qurrent daartoe beschikbaar te stellen (online) formulier. Qurrent kan onbevoegd,
onvolledig, foutief en/of niet naar waarheid ingevulde formulieren buiten behandeling laten. Qurrent
is gerechtigd je identiteit, en de juistheid van de door jou bij je Aanvraag verstrekte gegevens, te
verifiëren. Qurrent is vrij je Aanvraag af te wijzen. Bij aanvaarding door Qurrent van je Aanvraag komt
een Overeenkomst tot stand. Qurrent stuurt je hiervan een bevestiging.
Coöperatie Qurrent U.A.
Het windpark waar jouw windmolen deel van uitmaakt is (middellijk) eigendom van de Coöperatie
Qurrent U.A. (hierna: Coöperatie). De Coöperatie heeft dit windpark primair ten behoeve van haar
leden. Qurrent Windtegoed is daarom alleen beschikbaar voor leden van de Coöperatie.
De Aanvraag van Windtegoed wordt mede aangemerkt als aanvraag van het lidmaatschap van de
Coöperatie, tenzij je daarvan ten tijde van de Aanvraag al lid bent. Aanvaarding van je Aanvraag door
Qurrent geldt als aanvaarding van je lidmaatschap door de Coöperatie. De door jou verschuldigde
contributie is inbegrepen in het door jou aan Qurrent verschuldigde vastrecht. Je bent dus verder geen
contributie aan de Coöperatie verschuldigd.
Windtegoed
Jouw Windtegoed geeft jaarlijks, gedurende vijf aaneengesloten jaren, recht op een bepaalde
hoeveelheid duurzame stroom (hierna: Jaartegoed) uit de productie van jouw windmolen, voor verbruik
in datzelfde jaar. Windtegoed wordt aangeboden in eenheden van 250 kWh per jaar, voor een
aaneengesloten periode van vijf jaren. Als jouw molen in een periode bovengemiddeld produceert,
kent Qurrent je bovendien, naar rato van je Windtegoed voor die periode, een deel toe van deze
meerproductie, voor verbruik in die periode (hierna: Meerproductie).
Korting op vaste kosten stroomlevering
Koop je één of meerdere Windtegoeden voor 8 november 2018, dan geven wij jou korting op de vaste
leveringskosten van stroomlevering, overeenkomstig onze regeling ‘Korting op vaste leveringskosten’,
zolang deze regeling van kracht is.
Qurrent is bevoegd het bedrag van deze korting tussentijds te wijzigen.
Koop je één of meerdere Windtegoeden na 8 november 2018, dan is deze korting op de vaste kosten
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van stroomlevering niet van toepassing.

Levering van de stroom
Levering van stroom uit jouw Windtegoed gebeurt uitsluitend op basis van een overeenkomst tussen
jou en Qurrent, tot levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (hierna: Leveringsovereenkomst).
Windtegoed wordt alleen toegekend indien je reeds een Leveringsovereenkomst hebt met Qurrent, of
in combinatie met aanvraag van zo’n Leveringsovereenkomst. Om een Leveringsovereenkomst aan te
kunnen gaan, dien je te beschikken over een kleinverbruiksaansluiting op het Nederlandse openbare
elektriciteitsnet (hierna: Aansluiting). Qurrent behoudt zich in alle gevallen het recht voor om indien
nodig - om wat voor reden dan ook - stroom te betrekken uit alternatieve Nederlandse windparken.
Verrekening van Windtegoed
Jouw Windtegoed is gekoppeld aan een Leveringsovereenkomst met Qurrent. Het verbruik van jouw
Windtegoed wordt vermeld op de jaar- of eindnota van die Leveringsovereenkomst (hierna: Jaarnota).
Per tariefperiode (meestal jaar of kwartaal) en tariefsoort (enkel-, normaal- of daltarief) wordt een deel
van je stroomverbruik uit je Windtegoed betrokken. Dit in overeenstemming met de perioden waarin
jouw windmolen de stroom feitelijk heeft geproduceerd. Je betaalt voor het verbruik van je Windtegoed
geen stroomkosten meer. Wel worden over de geleverde volumes nog de gebruikelijke belastingen en
toeslagen voor stroomlevering in rekening gebracht.
Hoeveel van jouw stroomverbruik uit jouw Windtegoed wordt betrokken, wordt bepaald door: a) de
omvang van jouw Jaartegoed en je eventuele meerproductie; b) de periode waarop je Jaarnota
betrekking heeft (hierna: Afrekenperiode); c) het aantal dagen binnen de Afrekenperiode waarop je
recht had op Windtegoed.
Je Jaartegoed wordt in een Afrekenperiode betrokken, naar rato van de duur van deze Afrekenperiode.
Voor zover jouw voor een tariefperiode te betrekken Jaartegoed plus Meerproductie, in die
tariefperiode, meer bedraagt dan je verbruik in die tariefperiode, wordt het meerdere met je verrekend,
op basis van het voor die periode voor jou geldende ‘kale’ duurzame stroomtarief (zonder belastingen
en opslagen, maar met GvO).
Maximale omvang van Qurrent Windtegoed
Per Aansluiting kun je in totaal tot maximaal 85% van het gemiddelde jaarverbruik via die Aansluiting,
aan Jaartegoed aanschaffen. Dat jaarverbruik wordt door Qurrent bepaald, op basis van het ‘standaard
jaarverbruik’ (SJV) van betreffende Aansluiting. Bij deze bepaling kan Qurrent rekening houden met
andere factoren, zoals een recente aansluiting van zonnepanelen ‘achter’ je Aansluiting. Indien Qurrent
vaststelt dat je aankoop van Windtegoed het maximum overschrijdt, kan Qurrent die aankoop
aanpassen en verminderen tot dat maximum. Het eventueel door jou teveel betaalde wordt dan aan
jou gerestitueerd.
Meerproductie
Je Meerproductie is afhankelijk van de werkelijke productie van jouw windmolen. Deze productie zal
hoger zijn naarmate het in een periode harder heeft gewaaid. Toekenning van Meerproductie gebeurt
per Afrekenperiode, en wordt, indien aan de orde, verwerkt in je Jaarnota.
Prijs en betaling
Bij koop van Qurrent Windtegoed ben je de overeengekomen prijs in geld verschuldigd. Deze wordt na
het aangaan van de Overeenkomst in één keer door Qurrent in rekening gebracht. De betalingstermijn
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bedraagt 21 dagen. Betaling geschiedt in beginsel door middel van automatische incasso. Bij
overschrijding van de betalingstermijn ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien niet
of niet tijdig betaling van je wordt verkregen, is Qurrent gerechtigd jouw Windtegoed geheel of
gedeeltelijk te doen vervallen, zonder dat recht bestaat op enige vergoeding.
Looptijd
Het eerste jaar van jouw Windtegoed vangt aan op de datum waarop de Overeenkomst van kracht
wordt. Indien op die datum de levering ingevolge de met jouw Windtegoed gekoppelde
Leveringsovereenkomst nog niet is aangevangen, vangt het eerste jaar van jouw Windtegoed aan op
de datum waarop die levering aanvangt.
Vanaf het eerste jaar loopt het Windtegoed zonder onderbreking door, totdat de vijf jaren waarvoor
het Windtegoed is toegekend zijn verstreken.
Tussentijdse beëindiging door jou
De Overeenkomst kan door jou schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van één kalendermaand. Jouw ongebruikte Windtegoed vervalt dan per de datum waarop de
Overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Voor zover je dan vervallen Windtegoed tegen betaling is
verkregen (koop) maak je dan aanspraak op een eenmalige vergoeding voor dat vervallen Windtegoed,
waarbij Qurrent 50% van de op dat moment resterende waarde zal vergoeden. De resterende waarde
wordt berekend aan de hand van de resterende looptijd van het Windtegoed. Deze vergoeding wordt
binnen twee maanden na dit verval, door Qurrent uitbetaald onder aftrek van een
administratievergoeding die afhankelijk is van de hoogte van jouw Jaartegoed, waarbij voor elke hele
250 kWh aan Jaartegoed, €5 in rekening wordt gebracht met een maximum van €25. Voor
Meerproductie, en voor Windtegoed dat om niet, of als onderdeel van een (kortings)actie van Qurrent
tot levering van stroom is verkregen, bestaat nimmer recht op enige vergoeding.
Tussentijdse beëindiging door Qurrent
Qurrent is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de
Leveringsovereenkomst die aan jouw Windtegoed gekoppeld is of zou worden, alsnog niet tot stand
komt of binnen drie maanden wordt ontbonden.
Qurrent is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst te beëindigen:
a)

indien je je verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst ook na aanmaning en redelijke
termijnstelling niet nakomt;

b)

indien de Leveringsovereenkomst die aan jouw Windtegoed gekoppeld is door Qurrent
rechtsgeldig wordt beëindigd;

c)

indien jouw windmolen onherstelbaar beschadigd is of verloren gaat; of

d)

indien de stroomproductie van het windpark waarvan jouw windmolen deel uit maakt,
gedurende drie aaneengesloten maanden gemiddeld meer dan 25% lager is dan mag worden
verwacht, op basis van het voor die periode gemeten windaanbod.
Bij beëindiging van de Overeenkomst door Qurrent op een van de hiervoor onder a en b vermelde
gronden, vervalt jouw Windtegoed, zonder dat je recht hebt op enige (schade)vergoeding, uitkering in
geld of verrekening met betrekking tot dat Windtegoed.
Bij beëindiging van de Overeenkomst door Qurrent op een van de hiervoor onder c en d vermelde
gronden, ontvang je, voor tegen betaling verkregen Windtegoed (koop), een eenmalige vergoeding
overeenkomstig de aanschafwaarde van het door beëindiging vervallen Windtegoed, of – indien je
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daarvoor kiest – jaarlijkse uitkering van je Jaartegoed, op de wijze zoals hierna onder ‘Beëindiging van
de Leveringsovereenkomst’, is bepaald, zij het dat dan geen administratievergoeding in rekening wordt
gebracht.
Beëindiging van de Leveringsovereenkomst
Per beëindiging van de met jouw Windtegoed gekoppelde Leveringsovereenkomst, tijdens de looptijd
van jouw Windtegoed, stopt ook de levering van stroom uit dat Windtegoed. Voor zover jouw dan
resterende Windtegoed tegen betaling is verkregen (koop), maak je dan aanspraak op jaarlijkse
uitkering van dat resterende Windtegoed in geld, op basis van de voor desbetreffende periode
geldende variabele ‘kale’ duurzame stroomtarieven (enkel-tarief, zonder belastingen en opslagen, maar
met GvO) van Qurrent. Deze uitkering geschiedt uiterlijk twee maanden na afloop van elk kalenderjaar
waarin je aanspraak had op resterend Windtegoed.
Qurrent brengt je voor deze uitkering dan jaarlijks een administratievergoeding in rekening, die
afhankelijk is van de hoogte van je Jaartegoed, waarbij voor elke hele 250 kWh aan Jaartegoed, €5 in
rekening wordt gebracht met een maximum van €25. Voor Meerproductie, en voor Windtegoed dat om
niet of als onderdeel van een (kortings)actie van Qurrent tot levering van stroom is verkregen, bestaat
nimmer recht op uitkering in geld of enige andere vergoeding.
Aanpassing van het termijnbedrag
Als houder van geldig Qurrent Windtegoed kun je Qurrent verzoeken je termijnbedrag voor levering
van elektriciteit overeenkomstig jouw Windtegoed aan te passen. Qurrent is gerechtigd een dergelijke
aanpassing ongedaan te maken zodra de Overeenkomst is beëindigd.
Verhuizing
Bij verhuizing dien je je nieuwe adres tijdig aan ons door te geven. Verhuizing heeft geen gevolgen voor
je Windtegoed zolang de ermee gekoppelde Leveringsovereenkomst wordt gecontinueerd.
Overdraagbaarheid
Je Windtegoed is niet overdraagbaar.
Herroeping van de Overeenkomst
Gedurende 14 dagen (wettelijke bedenktijd) na ontvangst van de bevestiging van de Overeenkomst,
kun je deze zonder opgave van redenen ontbinden (hierna: ‘Herroeping’). Voor Herroeping kun je
gebruik maken van het herroepingsformulier op onze website (https://www.qurrent.nl/voorwaarden).
Persoonsgegevens
Qurrent verzoekt bij de Aanvraag om persoonsgegevens. Je gegevens gebruiken wij voor het
beoordelen van die Aanvraag, het uitvoeren van deze Overeenkomst, risicobeheer en voor
marketingdoeleinden. Als je geen prijs stelt op informatie over producten en diensten kun je dit aan
ons kenbaar maken.
Vragen, klachten en geschillen
Met betrekking tot vragen, klachten en geschillen is het daarvoor bepaalde in de Algemene
Voorwaarden voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers, van overeenkomstige
toepassing.
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Gedragscodes
Qurrent geeft toepassing aan de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Een afschrift hiervan
is te verkrijgen op de website van Energie-Nederland (http://www.energie-nederland.nl).
Contact
Via email houden we je op de hoogte van relevante ontwikkelingen rondom Qurrent en jouw
Windtegoed. Je bent zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat je bij ons bekende emailadres altijd
actueel is.
Overige bepalingen
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige
bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor al hetgeen
in het kader van de Overeenkomst naar omstandigheden (nadere) regeling behoeft, maar in deze
voorwaarden niet (afdoende) is voorzien treft Qurrent een regeling naar redelijkheid en in
overeenstemming met het bepaalde in deze voorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Voorwaarden Qurrent Windtegoed versie 01-072018’.
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