
Clean Energy B.V.
Stavangerweg 16
9723 JC Groningen

IBAN: NL49 RABO 0316 2800 89

KVK: 67494846

BTW: NL85 7027 827 B01

Klantenservice
Tel: 085 06 45 990

E-mail: service@cleanenergy.nl

Storingen
Tel: 0800 90 09

Website: gasenstroomstoringen.nl
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Geachte ,

Welkom als klant bij Clean Energy. Hierbij bevestigen wij dat u met Clean Energy 
een contract heeft gesloten voor de levering van schone energie. Dankzij uw keuze 
voor groene stroom en voor CO2 gecompenseerd aardgas wordt de wereld een stukje 
groener en schoner.

Onze gegevens

Naam:  Clean Energy B.V.
Vestigingsadres: Transportweg 2
Postadres: Transportweg 2
Postcode: 9601 MB
Plaats: Hoogezand
Telefoonnummer: 085-0645990
E-mailadres: service@cleanenergy.nl

Uw gegevens 

Contactinformatie  Leveringsadres 
Naam bedrijf:  Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:  Aansluitadres:
Adres:   Postcode:
Postcode: 
Plaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres: 
Geboortedatum:
Bank-/Gironummer:
Klantnummer:

Uw contract

U heeft een Clean Energy Modelcontract gesloten voor de levering van groene stroom en voor CO2 gecompenseerd 
aardgas voor onbepaalde tijd met een variabele prijs. De stroom wordt opgewekt uit een mix van de duurzame 
bronnen wind, zon en biomassa (uit binnen- en buitenland) en de aardgas wordt voor CO2 gecompenseerd met 
Verified Carbon Standard certificaten.

Datum waarop het contract is gesloten:

Overeengekomen startdatum levering:

De voorwaarden voor beëindiging van het contract vindt u in de Modelcontractvoorwaarden Energie.
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Uw kosten

De met u afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract:

ELEKTRICITEIT

 Variabele leveringskosten: € x,xxx per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)
 Variabele leveringskosten normaal: € x,xxx per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)
 Variabele leveringskosten dal: € x,xxx per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)
 Vaste leveringskosten: € x,xx per maand (inclusief btw)
 Vermindering energiebelasting: € xx,xx per maand (inclusief btw)
 Netbeheerkosten: € xx,xx per maand (inclusief btw)

Het daltarief geldt op werkdagen voor de uren tussen 21:00 uur ’s-avonds en 7:00 uur ’s-ochtends, Voor Noord-
Brabant en Limburg geldt het daltarief op werkdagen voor de uren tussen 23:00 uur ’s-avonds en 7:00 uur 
’s-ochtends. Daarnaast geldt het daltarief voor alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, 
Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

GAS

 Variabele leveringskosten: € x,xxx per m3 (inclusief overheidsheffingen en btw)
 Vaste leveringskosten: € x,xx per maand (inclusief btw)
 Netbeheerkosten: € xx,xx per maand (inclusief btw)

Per maand gaat u een voorschot betalen van € xxx,-. Eén keer per jaar vindt een eindafrekening plaats.
De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1/1 en 1/7 van elk jaar. U vindt de voorwaarden voor 
tariefwijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden Energie. De meest actuele tarieven zijn steeds beschikbaar op 
de website via:
www.cleanenergy.nl/downloads en op uw persoonlijke pagina via www.cleanenergy.nl/mijnCE.

Terugleververgoeding en salderen

Als u zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert geldt het volgende:
Wijze van salderen: De hoeveelheid energie die Clean Energy u in rekening brengt wordt bepaald door de hoeveelheid 
terug geleverde energie af te trekken van de door Clean Energy geleverde hoeveelheid energie.

Terugleververgoeding: Levert u op jaarbasis meer energie terug dan de hoeveelheid energie die Clean Energy 
aan u levert, dan heeft u recht op een terugleververgoeding. De terugleververgoeding is gelijk aan de met u 
overeengekomen variabele leveringskosten van elektriciteit, exclusief overheidsheffingen en btw.

Voor een rekenvoorbeeld verwijzen we u graag naar www.cleanenergy.nl/downloads.
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Wijze van betaling

De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie zijn:

 Bij automatische incasso wordt het maandelijkse voorschot rond de 25e van de maand voorafgaand aan de  
 maand van levering van uw rekening afgeschreven. Het kan zijn dat de eerste incassodatum hiervan afwijkt. Voor  
 afschrijving via automatische incasso dient u Clean Energy te machtigen en voldoende saldo op uw betaalrekening  
 aan te houden.
 Bij betaling door overschrijving via bank geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De factuur van het maandelijkse  

 voorschot wordt rond de 10e van de maand voorafgaand aan de maand van levering aan u verstrekt.

Uw voorwaarden

Uw Clean Energy Modelcontract bestaat uit:

 Deze bevestigingsbrief
 De Modelcontractvoorwaarden Energie (Bijlage A)
 De Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 (Bijlage B1)
 De Clean Energy Kwaliteitscriteria (versie 2017) (Bijlage B2)
 Het Modelformulier voor ontbinding (Bijlage C).

Bewaart u de bevestigingsbrief en Bijlagen A, B1 en B2 goed bij uw administratie.

Bedenktijd

Indien u alsnog wilt afzien van dit contract, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen 14 kalenderdagen na 
ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot annulering in te dienen. Hiervoor mag u gebruik maken van het 
bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”. Meer informatie over het recht op bedenktijd en de 
voorwaarden daarbij kunt u vinden in de Modelcontractvoorwaarden Energie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder. We zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 
085-0645990 of via service@cleanenergy.nl. Op www.consuwijzer.nl en via telefoonnummer 088-0707070 kunt u 
advies vragen over uw rechten als consument.

Met vriendelijke groet,

Het team van Clean Energy


