Contractvoorwaarden JOUW ENERGIE MOMENT 2.0 voor woningeigenaren in Easy Street en Meulenspie – Breda, met
Senfal en Enexis

DEELNAMEFORMULIER | JOUW ENERGIE MOMENT
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

……………. /……………. /……………. (dd/mm/jjjj)

E-mailadres:

…………………………………………………………………………………………………………………

Bovengenoemde persoon (hierna te noemen deelnemer) verklaart deel te nemen aan de
pilot Jouw Energie Moment, bestaande uit Enexis B.V., TNO, Technolution B.V., Shifft B.V.,
Fudura en Senfal Energie Nederland B.V. Deelnemer en pilotpartners komen hierbij het
volgende overeen:

• Gebruikersdata wordt door Enexis frequent op afstand uitgelezen (vaker dan één maal per dag)
en wordt gedeeld met Senfal Energie Nederland B.V.
• Enexis en Senfal Energie Nederland zullen deze verbruiksdata niet delen met externe partijen,
met uitzondering van de andere leden van het Jouw Energie Moment consortium, te weten; TNO,
Technolution B.V., Shifft B.V. en Fudura.
• Informatie wordt door jouw energiemoment aan de deelnemer gegeven omtrent tijden waarop
deze het beste energie kan afnemen.
• Senfal Energie Nederland de elektriciteitslevering voorziet waarbij:
o er gedurende de dag een variërend tarief geldt, welke een dag van tevoren wordt
vastgesteld.
o de deelnemer de garantie krijgt dat voor elke kWh die afgenomen wordt, 100% groene
elektriciteit is opgewekt en op het elektriciteitsnet is gezet.
• De deelnemer kan ca. 1 maal per kwartaal worden verzocht mee te doen aan periodieke
enquêtes en onderzoek

Datum: ……………. /……………. /……………. (dd/mm/jjjj)
Plaats: ……………………………………………….

Handtekening:……………………………………………………

Contractvoorwaarden JOUW ENERGIE MOMENT 2.0 voor woningeigenaren in Easy Street en Meulenspie – Breda, met
Senfal en Enexis
De contractvoorwaarden van Jouw Energie Moment zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op
www.jouwenergiemoment.nl.
ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN
Deelnemers aan JOUW ENERGIE MOMENT 2.0 nemen deel aan de pilot gedurende 24 maanden,
ingaande op 1 september 2015.
DEELNAME
Deelnemers aan Jouw Energie Moment kunnen reeds bij de oplevering van de woning de volgende
slimme apparatuur ter beschikking gesteld hebben gekregen:
• Een slimme meter
• Een slimme wasmachine
• Een energiecomputer
Nieuw te ontwikkelen in deze pilot is:
• Tenminste 40 accu-opslag systemen voor in huis gebruik.
De slimme meter
• De slimme meter wordt gehuurd van Enexis.
• De huurprijs voor de slimme meter is gelijk aan die van een gewone meter.
• De huur voor de slimme meter wordt betaald via de energierekening die de deelnemer
ontvangt van Senfal.
De slimme wasmachine
• Deelnemer heeft in de eerste fase van het project Jouw Energie Moment een slimme
wasmachine ter beschikking gesteld gekregen.
• Bij misbruik van de slimme wasmachine wordt deelnemer van de pilot uitgesloten. Verder
zijn de voorwaarden bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van kracht.
• Voor de service aan de slimme wasmachine is de deelnemer zelf verantwoordelijk. Hij kan
hiervoor contact opnemen met de service organisatie van Indesit of elke andere bedrijf wat
service biedt op het gebied van witgoed.
De energiecomputer
• Gedurende de looptijd van de pilot zal er een nieuwe energiecomputer ontwikkeld worden.
Indien men gedurende de eerste fase van de pilotperiode een energiecomputer heeft
ontvangen kan deze worden vervangen.
• De nieuwe energiecomputer inclusief een nieuwe slimme interface zal beschikbaar zijn in
september 2016.
• De nieuwe energiecomputer wordt gedurende de pilotperiode aan de eigenaar in bruikleen
gegeven.
• Bij volledige deelname aan de pilot Jouw Energie Moment 2.0 krijgt de woningeigenaar de
nieuwe energiecomputer na afloop in eigendom.
• De energiecomputer kan zijn geïntegreerd in de woning of bestaat uit een losse display, of
bestaat uit alleen intelligentie in de “cloud” die zichtbaar gemaakt wordt via een app. Welke
toepassing wordt gekozen hangt af van de beschikbare technieken tijdens de ontwikkeling
van de pilot; deelnemer heeft hierin geen keuze.
• Bij misbruik van de energiecomputer wordt deelnemer van de pilot uitgesloten en wordt de
energiecomputer verwijderd. Verder zijn de voorwaarden bij tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst van kracht.
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Het te ontwikkeling accu-opslag systeem
• Gedurende de pilot zal het Jouw Energie Moment consortium tenminste 40 accu-opslag
systemen ontwikkelen die voor onderzoek ingezet worden.
• Dit accu-opslag systeem wordt gedurende de pilotperiode aan de eigenaar in bruikleen
gegeven.
• Bij volledige deelname aan de pilot Jouw Energie Moment 2.0 krijgt de woningeigenaar de
het accu-opslag systeem na afloop in eigendom.
• Er zullen tenminste 40 accu-opslag systemen ter beschikking worden gesteld, dit om de
kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. Het projectteam heeft het recht om aan te
wijzen waar de accu-opslag systemen worden ingezet.
• Jouw Energie Moment beseft dat 40 systemen niet genoeg is om iedereen een accu ter
beschikking te stellen, echter geldt dit aantal vanwege budgettaire beperkingen. Het team
van Jouw Energie Moment zal er alles aan doen om samen met de bewoners te bekijken in
hoeverre er financiële constructies mogelijk zijn om toch zoveel mogelijk accu-opslag
systemen in te kunnen zetten.
• Het accu-opslag systeem wordt geïntegreerd in uw woning en is te koppelen aan het gehele
Jouw Energie Moment systeem.
• Bij misbruik van het accu-opslag systeem wordt deelnemer van de pilot uitgesloten en
wordt het systeem verwijderd. Verder zijn de voorwaarden bij tussentijdse beëindiging van
de overeenkomst van kracht.
MISBRUIK VAN DE APPARATUUR
Onder misbruik van de slimme apparatuur wordt het volgende verstaan:
• Oneigenlijk gebruik van de apparatuur.
• Het uitvoeren van reparaties door de deelnemer of derden.
DEELNAME AAN JOUW ENERGIE MOMENT BETEKENT HET VOLGENDE:
• Deelnemer stemt in met frequente uitlezing van zijn energieverbruikdata.
• Deelnemer stemt in met gebruik van deze data door Enexis en Senfal in het kader van het
pilot project.
• De te verwerken data wordt geanonimiseerd en kan niet tot een bepaalde bewoner worden
herleid.
• Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van zijn/haar breedband internetverbinding
voor het versturen van energieverbruikdata (een eigen ongedeelde internetverbinding is dus
noodzakelijk).
• Deelnemer geeft Senfal toestemming voor aan/uit sturing van zijn slimme apparaat. (Een
deelnemer kan deze aansturing altijd “overrulen”)
• Deelnemer verleent medewerking aan periodieke enquêtes en onderzoek met betrekking tot
bewonersgedrag in relatie tot de energiedisplay gedurende 24 maanden. Dit zal ongeveer
één keer per kwartaal plaatsvinden.
• Deelnemer verleent toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere
informatie in het kader van Jouw Energie Moment.
• Deelnemer zorgt ervoor dat zijn contactgegevens bekend zijn bij de projectorganisatie
(easystreet@jouwenergiemoment.nl respectievelijk info@jouwenergiemoment.nl) en geeft
eventuele wijzigingen tijdig door zodat hij bereikbaar is en blijft.
• In geval van storingen aan het systeem is de deelnemer verplicht dit te melden.
• In geval van storing of onderhoud van het systeem of apparatuur verleent de
woningeigenaar (op afspraak) toegang tot de woning.
• Als de deelnemer gedurende de pilotperiode niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het
project of zijn deelname beëindigt, betaalt deelnemer de restwaarde van de nieuwe
energiecomputer of accu-opslag systeem aan Jouw Energie Moment. De restwaarde wordt
als volgt bepaald: de aanschafwaarde (door Jouw Energie Moment bepaald) neemt met
1/24 deel per maand af gedurende de pilotperiode.
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OVEREENKOMST MET SENFAL
• Senfal draagt gedurende twee jaar zorg voor de levering van groene elektriciteit van
leverancier Anode voor een variabel pilottarief.
• Senfal draagt gedurende twee jaar zorg voor de afname van zelf geproduceerde elektriciteit
door leverancier Anode tegen hetzelfde variabele pilottarief.
• Senfal heeft een zakelijke samenwerking met Anode, maar Anode is niet actief bij de proef
betrokken.
• Het capaciteitstarief van Enexis zit in het variabele tarief inbegrepen.
• Over de totale projectduur wordt gegarandeerd dat een deelnemer met een standaard
afnameprofiel niet meer zal betalen dan bij het enkel tarief, samen met het wettelijk
vastgelegde capaciteitstarief.
• Er wordt maandelijks afgerekend door middel van een automatische incasso.
• Het maandelijkse bedrag is het van te voren bepaalde voorschot.
• Eventueel teveel of te weinig betaald voorschot voor het pilottarief wordt eens per jaar
verrekend op de jaarafrekening.
• Mocht het pilottarief systeem tijdelijk niet werken, dan wordt het enkel tarief berekend.
• Deelname aan JEM en de elektriciteitslevering door Senfal en Anode zijn aan elkaar
gekoppeld. Er kan niet deel worden genomen aan de pilot zonder energielevering van Senfal
en Anode.
• Na afloop van de pilot kan het contract met Senfal en Anode kosteloos worden opgezegd.
• Als het contract na afloop van de pilot niet wordt opgezegd, gaat het variabele tarief gelden.
• Senfal is tussenpersoon voor de levering van elektriciteit. Anode staat daar als grote
bekende partij achter. Bij vragen aan de leverancier wordt Senfal altijd eerst benaderd.
TUSSENTIJDS BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST
• De overeenkomst mag tussentijds worden beëindigd.
• Dit dient schriftelijk te gebeuren.
Daarnaast geldt:
Bij verhuizing
• Bij verhuizing wordt de deelname aan de pilot beëindigd.
• Bij verhuizing wordt de deelname aan de pilot voor de resterende periode aangeboden aan
de volgende koper.
• De energiecomputer blijft achter in de woning of gaat terug naar Enexis.
• Het slimme apparaat mag worden doorverkocht aan de volgende bewoner.
Bij geen verhuizing
• De energiecomputer gaat terug naar Enexis.
ALGEMENE VOORWAARDEN
• Op dit contract zijn de Algemene Voorwaarden van Senfal van toepassing. Deze kunt u
terugvinden op onze website www.senfal.com/algemenevoorwaarden.
• Bij onvoldoende deelname gaat de pilot niet door. Hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk
na de sluitingsdatum van inschrijving bericht.

