Voorwaarden Aanmelden Zonneproducent
ENGIE Opgewekt Voor Elkaar
versie 2018.1

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Aanmelden Zonneproducent Opgewekt Voor Elkaar zoals beschreven op de website
https://www.engie-energie.nl/opgewekt-voor-elkaar (hierna: de actie) van ENGIE Nederland Retail B.V. (hierna: ENGIE). ENGIE is
gevestigd aan de Grote Voort 291, 8041 BL te Zwolle.
2. Door deelname aan de actie accepteert u deze actievoorwaarden.
Deelname en geldigheid
3. De actie geldt alleen voor kleinverbruikers die zich tijdens de actieperiode via CertiQ aanmelden als producent van zonne-energie en
daarbij ENGIE Energie Nederland N.V. als partij vermelden aan wie de garanties van oorsprong moeten worden toegeschreven (hierna:
“Zonneproducent”). ENGIE Energie Nederland N.V. houdt 100% van de aandelen in ENGIE. De actie staat nader beschreven op de
website https://www.engie-energie.nl/opgewekt-voor-elkaar.
4. Door ENGIE Energie Nederland N.V. te vermelden als gerechtigde op de garanties van oorsprong mandateert de Zonneproducent
ENGIE Energie Nederland N.V. om met die garanties van oorsprong een evenredige hoeveelheid groene stroom door te verkopen aan
derden.
5. De actie geldt alleen voor Zonneproducenten met een correspondentieadres in Nederland.
6. Deelname aan de actie is uitgesloten voor grootverbruikers.
Voorwaarden
7. De vergoeding van ENGIE die u als deelnemende Zonneproducent ontvangt, bestaat uit twee onderdelen: (i) een vergoeding per
ontvangen garantie van oorsprong en (ii) een participatievergoeding.
8. De uitbetaling van de vergoeding zal in januari van elk jaar plaatsvinden over het voorgaande kalenderjaar waarbij als peildatum 1
januari wordt gehanteerd.
9. Op de peildatum zal vastgesteld worden hoeveel garanties van oorsprong in het voorgaande kalenderjaar per Zonneproducent zijn
bijgeschreven op de account van ENGIE Energie Nederland NV bij CertiQ.
10. De vergoeding per garantie van oorsprong bedraagt 5 €. ENGIE zal in januari van elk kalenderjaar de hoogte van de vergoeding per
garantie van oorsprong voor dat kalenderjaar vaststellen en op de website van ENGIE publiceren.
11. De participatievergoeding zal door ENGIE ieder jaar uiterlijk op 1 januari worden vastgesteld en is afhankelijk van (i) het aantal klanten
dat zich in het voorafgaande jaar bij ENGIE heeft aangemeld om de aan hen geleverde elektriciteit te vergroenen door middel van de
door de Zonneproducenten verkregen garanties van oorsprong en (ii) de productiecapaciteit van de Zonneproducenten die ENGIE
Energie Nederland NV hebben aangewezen als begunstigde van de garanties van oorsprong. De participatievergoeding zal alleen
uitgekeerd worden aan Zonneproducenten, die ook een lopende leveringsovereenkomst voor elektriciteit met ENGIE hebben.
12. Per klant die zich aanmeldt om de aan hen geleverde elektriciteit te vergroenen door middel van de door de Zonneproducenten
verkregen garanties van oorsprong, zal ENGIE een bedrag in de participatiepot stoppen waaruit vervolgens de participatievergoeding
wordt voldaan. De participatievergoeding bedraagt 5 € per aangemelde klant. De hoogte van de participatievergoeding wordt in januari
van ieder jaar opnieuw vastgesteld voor dat kalenderjaar en op de website van ENGIE gepubliceerd.
13. De participatiepot zal verdeeld worden over alle deelnemende Zonneproducenten pro rata de productiecapaciteit van de
Zonneproducenten. De participatievergoeding zal daardoor per Zonneproducent verschillen.
14. De basis voor de vergoeding zoals genoemd in punt 7 is een correcte inschrijving bij CertiQ vereist.
15. De klant die zich als Zonneproducent heeft ingeschreven is te allen tijde gerechtigd om de inschrijving bij CertiQ te wijzigen. Eventuele
adreswijzigingen of andersoortige wijzigingen die van invloed zijn op de overeenkomst met ENGIE op basis van deze
actievoorwaarden dienen tijdig aan ENGIE kenbaar te worden gemaakt.
Voorbehouden, vragen en recht
16. ENGIE behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen. Reeds aangemelde klanten die aan alle
voornoemde voorwaarden voldoen ondervinden hiervan geen gevolgen.
17. ENGIE behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover vooraf in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop
te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
18. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
19. ENGIE is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van CertiQ en de wijze waarop
CertiQ haar rol vervult in het kader van deze actie ten opzichte van Zonneproducenten.
20. Indien u als ondernemer deelneemt aan deze actie, dan stemt u ermee in dat ENGIE de factuur ten aanzien van de vergoeding opmaakt.
Deze factuur dient u op te nemen in uw administratie en de btw in uw btw aangifte te vermelden. U bent voor de Belastingdienst
verantwoordelijk voor de juistheid van de factuur. U dient deze goed te controleren en ons tijdig op de hoogte te brengen wanneer u het
niet met de inhoud van de factuur eens bent. ENGIE is niet verantwoordelijk voor naheffingen (inclusief eventuele rente en boetes) van
de Belastingdienst.
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21. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze actie kunt u https://www.engie-energie.nl/opgewekt-voor-elkaar-producenten
raadplegen

