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Bevestigingsbrief

Datum: 26 september 2013

Geachte heer
Hartelijk welkom als klant van LEON Zeewolde. U heeft op onze website gegevens ingevuld om
een overeenkomst voor energielevering (voor de levering van elektriciteit en gas) met ons aan
te gaan. De contractuele voorwaarden treft u in dit document aan. In deze brief vindt u alle
informatie die nodig is om de uitvoering van dit leveringscontract te beoordelen.
Als de inhoud van deze overeenkomst u bevalt dan verzoeken wij u het document aan te vullen
met de gegevens in de groen gearceerde velden, het te ondertekenen op pagina 6 en een
exemplaar van deze overeenkomst aan ons terug te sturen.

Onze gegevens
Bedrijfsnaam
Adres:
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Website
E-mailadres

LEON Zeewolde
Zonnehoven 13
3893 CA
Zeewolde
036 5220650
www.leonzeewolde.nl
info@leonzeewolde.nl

Uw gegevens
Wij noteren uw gegevens als volgt:
Bedrijfsnaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mailadres

Leveringadres1
Contactpersoon:
Adres:
Postcode
Woonplaats

Geraamd jaarverbruik
Elektriciteit
Gas

1

3.286 kWh
m3

Alleen vermelden als dit anders is dan het bovenstaande adres

Contractuele informatie.
U heeft een contract afgesloten voor de levering van elektriciteit en gas met een loopduur voor
onbepaalde tijd. De prijs is variabel.
Wij zorgen dat de levering start op:

dd

mm

jjjj

Uw netbeheerder is: xxxxxxxxx
LEON Zeewolde levert elektriciteit en gas die zoveel mogelijk zijn gewonnen uit hernieuwbare
bronnen.
Uw contract met LEON Zeewolde bestaat uit:
 Deze bevestigingsbrief (wij raden u aan deze te bewaren bij uw administratie)
 Contract voorwaarden (bijlage 1)
 Algemene voorwaarden (zie onze website)
 LEON Zeewolde Kwaliteitscriteria (zie onze website)
 Tarievenblad (bijlage 2)

Uw tarieven
De met u afgesproken tarieven en daarmee samenhangende voorwaarden zijn te vinden op het
bijgevoegde Tarievenblad.
De tarieven kunnen wijzigen. Dat gebeurt normaal gesproken per 1 januari en per 1 juli.
Op het Tarievenblad vindt u ook de overige tarieven en de kosten die op uw contract van
toepassing zijn. De meest actuele tarieven vindt u op www.leonzeewolde.nl.
U grond van het genoemde verbruik bent u maandelijks een voorschot verschuldigd van €……..
Met vriendelijk groet
LEON Zeewolde
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Contractvoorwaarden
Bijlage 1

Contractvoorwaarden
Energiebedrijf LEON Zeewolde levert gas en elektriciteit

Tarieven en betaling
Tariefwijzigingen: 2 keer per jaar
• De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kWh en m3) behorende bij het
Leveringscontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed.
• LEON Zeewolde kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar.
• Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan LEON Zeewolde de Leveringstarieven
ook op andere momenten aanpassen.
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) informeert LEON
Zeewolde 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 LEON Zeewolde.
• De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website (www.leonzeewolde.nl) onder het
kopje Modelcontract.
Betalingsvoorwaarden
• U betaalt maandelijks via automatische incasso een voorschot. U machtigt ons bij het afsluiten van
dit contract. Eenmaal per jaar zal het voorschot worden gecombineerd met de jaarafrekening.
• U kunt er ook voor kiezen maandelijks een voorschotnota te ontvangen waarbij u zelf de betaling
regelt. Wij brengen in dat geval € 50,- administratiekosten per jaar in rekening.
• De betaling moet telkens vooraf, op de eerste dag van de maand voldaan zijn.
• De Jaarafrekening ontvangt u ieder jaar in de maand maart. LEON Zeewolde mag hier maximaal zes
weken van afwijken, behoudens bijzondere omstandigheden.
• Jaarnota en eindafrekening dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald.
• LEON Zeewolde berekent de wettelijke rente voor elke dag dat een betaling te laat binnen is.
• Als u uw voorschot een maand te laat betaalt dan krijgt u van ons een schriftelijke aanmaning en
bent u een boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag voor elke maand dat de
betaling achterwege blijft.
• Wij zullen u kort na deze eerste aanmaning ook persoonlijk benaderen om te overleggen wat de
oorzaken zijn en met u onderzoeken of hulp, bijvoorbeeld in de vorm van schuldhulpverlening,
geboden moet/kan worden.
• Is uw betalingsachterstand opgelopen naar 3 maanden, dan wordt u in principe afgesloten2. U
wordt pas weer aangesloten als de verschuldigde bedragen, de boetes en de af- en aansluitkosten
zijn voldaan.

Looptijd en opzegging

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Start levering
• De levering start op de datum die vermeld is in de bevestigingsbrief.
• De eventuele boete die uw vorige leverancier in rekening brengt vanwege de beëindiging van het
contract met hem, komt voor uw eigen rekening.
Beëindiging contract
• Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij LEON Zeewolde of via uw nieuwe leverancier.
• De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen.
2 Wij houden ons daarbij aan:
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Contractvoorwaarden
Bijlage 1

• Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen,
dan kunt u dit doen via e-mail, per post of eventueel telefonisch.

Privacy

LEON Zeewolde 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 LEON Zeewolde via de op onze website genoemde wijze.

Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor
de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze contractvoorwaarden, onze Kwaliteitscriteria en het Tarievenblad.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt
hetgeen is vermeld in deze Contractvoorwaarden.

Doorlopende machtiging (SEPA)

U heeft conform deze contractvoorwaarden ook de mogelijkheid om te kiezen voor een betaling op
factuur. In dat geval zet u een kruis door het volledige vak hieronder.
Bedrijfsnaam
Adres:
Postcode
Woonplaats

LEON Zeewolde
Zonnehoven 13
3893 CA
Zeewolde

Incassant ID:

NL49LZE390718370000

Kenmerk machtiging:

Door ondertekening van dit document geeft u toestemming aan
 LEON Zeewolde doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens uw maandelijkse voorschot en eens per jaar wegens uw jaarnota
 en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van LEON Zeewolde.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voorletters

Tussenvoegsel

Adres

Achternaam

Postcode

Woonplaats

Rekeningnummer
(IBAN)

Uw voorschot
U bent maandelijks - tot nadere aankondiging - een voorschot verschuldigd van €……….
Door ondertekening stemmen partijen in met alle in dit document genoemde voorwaarden.
LEON Zeewolde
Datum:
Plaats:
Naam:

Cliënt
Datum:
Plaats:
Naam:

Zeewolde

Handtekening
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Tarievenblad
Bijlage 2

Tarieven
De op dit blad genoemde tarieven zijn van kracht met ingang van 1 januari 2013

Tariefstructuur Elektriciteit
Levering

Modelcontract
Elektra (per kWh)
Enkele
meter

piek

dal

0700-2300

2300-0700

Leveringstarief
levering
Energiebelasting
Opslag Duurzame Energie (belasting maatregel per 1-1-2013)

Subtotaal levering incl. EB
BTW 21%

Totaalprijs levering
Vaste kosten (per jaar)

€ 0,0695
€ 0,1165
€ 0,0011
€ 0,1871
€ 0,0393
€ 0,2263
(ex BTW)

Vastrecht levering
Netwerkkosten
Heffingskorting

€ 0,0529
€ 0,1165
€ 0,0011
€ 0,1705
€ 0,0358
€ 0,2063

€ 0,0617
€ 0,1165
€ 0,0011
€ 0,1793
€ 0,0376
€ 0,2169

(incl. BTW)

€ 22,00
€ 212,58
€ 318,62

€ 26,62
€ 257,22
€ 385,53

Heffingskorting
Voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geldt een belastingteruggave.

Tariefstructuur Gas
Levering

Gas
per m3

incl. BTW
21%

Leveringstarief
Levering (inclusief regiotoeslag)
Energiebelasting
Opslag Duurzame Energie (belasting maatregel per 1-1-2013)

Totaal leveringstarief

€ 0,3496
€ 0,1862
€ 0,0023
€ 0,5381

€ 0,4230
€ 0,2253
€ 0,0028
€ 0,6511

€ 22,50
€ 145,73

€ 27,23
€ 176,33

Vaste kosten (per jaar)
Vastrecht levering
Netwerkkosten
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