Modelcontractvoorwaarden DGB Energie

1. Energielevering
Het DGB Energie modelcontract is een standaard energiecontract voor een onbepaalde tijd met
variabele tarieven.
2. TARIEVEN EN BETALINGEN
2.1 Tarieven en betaling
- De tarieven voor de levering van elektriciteit (de tarieven per kWh en m3) behorende bij het
Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed.
- DGB Energie kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar.
- Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan DGB Energie de leveringstarieven ook op
andere momenten aanpassen.
2.2. Aankondiging tariefwijzigingen
- Bij tariefwijzigingen per 1 januari en per 1 juli worden de nieuwe leveringstarieven minimaal één week
van te voren kenbaar gemaakt op de website onder het kopje Modelcontract. Bij tariefstijgingen wordt u
uiterlijk binnen 30 dagen na de wijziging persoonlijk geïnformeerd.
- Bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1 van
deze Modelcontractvoorwaarden informeert DGB Energie u hierover persoonlijk binnen maximaal 10
dagen na de tariefstijging. U kunt in dat geval binnen 10 dagen na ontvangst van het bericht van
tariefstijging het contract zonder opzegtermijn beëindigen en overstappen naar een andere leverancier
of een ander contract bij DGB Energie. De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website
www.dgbnergie.nl onder het kopje ‘Modelcontract’ .
2.3. Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie is automatische incasso.
- Bij verhuizing, bij beëindiging van de leveringsovereenkomst en voor het overige tenminste éénmaal
per jaar brengt de leverancier de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan
de contractant in rekening. In de kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 2, lid 2 is omschreven welke
nadere criteria de leverancier hiervoor hanteert.
- De wijze van betaling is tussen de leverancier en de contractant nader overeen te komen. De
leverancier biedt de contractant een keuze uit betalingswijzen; automatische incasso of contante
betaling.
- De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bankrekening en binnen de
door de leverancier gehanteerde termijn.
- Indien de leverancier dit verlangt, is de contractant voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens
levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De leverancier bepaalt in
redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen
waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De contractant kan de leverancier
gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek
beslist de leverancier in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota, die overeenkomstig lid 1 ten minste
éénmaal per jaar plaatsvindt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde
voorschotten verrekend.
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- De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen
de nota, tenzij een contractant die elektrische energie uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de
leverancier afneemt, binnen de betalingstermijn bij de leverancier een bezwaarschrift indient, waarbij hij
zijn bezwaren tegen de nota met redenen omkleedt. In dat geval wordt de betalingsverplichting van de
betrokken nota opgeschort totdat de leverancier op het bezwaarschrift heeft beslist.
- De contractant is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig
bedrag dat de leverancier hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor
verrekening. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid 4 is echter niet toegestaan.
- Indien de contractant die elektrische energie uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de
leverancier afneemt, niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt de leverancier hem dit
schriftelijk mee en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, met dien verstande dat indien de
contractant de leverancier heeft gemachtigd tot automatische incasso de leverancier gerechtigd is eerst
een tweede poging te doen het verschuldigde te incasseren. De contractant is de leverancier de in het
tarievenblad bepaalde kosten verschuldigd voor de schriftelijke herinnering als bedoeld in dit lid.
- De contractant die elektrische energie uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier
afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde
nieuwe termijn niet is betaald. De contractant die elektrische energie niet uitsluitend voor huishoudelijke
doeleinden van de leverancier afneemt, is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien niet binnen
de in lid 3 bedoelde termijn is betaald.
- Indien een contractant elektrische energie uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de
leverancier afneemt én binnen de in lid 7 bedoelde nieuwe termijn van betaling een schriftelijk en
gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsregeling bij de leverancier heeft ingediend, dan is
een dergelijke contractant echter pas in verzuim vanaf het moment dat de leverancier op dit verzoek eveneens schriftelijk en gemotiveerd - afwijzend heeft beslist. Gedurende de looptijd van een door de
leverancier met de contractant gesloten betalingsregeling dient de contractant alle uit hoofde van de
betalingsregeling en alle overige aan de leverancier verschuldigde bedragen volledig te voldoen. Over
deze bedragen kan geen verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend. Komt de contractant zijn
verplichtingen inzake de betalingsregeling niet na, dan is hij ten aanzien hiervan zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
3. Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.1. Start levering
De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig
eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. U bent of wordt over de
precieze datum apart geïnformeerd.
3.2. Beëindiging contract
- Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij DGB Energie of via uw nieuwe leverancier. Opzegging
is kosteloos.
- De opzegtermijn bedraagt 30 dagen.
- Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan
kunt u dit schriftelijk doen en uw opzegging richten aan: DGB Energie, Lange Spruit 1a, 7773 NE
Hardenberg of digitaal via mail op info@dgbenergie.nl.
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4. Privacy
DGB Energie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens
gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer
en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kunt u dit
kenbaar maken aan DGB Energie via mail op info@dgbenergie.nl.
5. Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden
voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze Modelcontractvoorwaarden en
onze Kwaliteitscriteria en het tarievenblad. In geval van tegenstrijdigheid tussen de
Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de
modelcontractvoorwaarden.

