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Overeenkomst template (PPA)  
Datum:  
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Partijen 

 
Verkoper 

 
 
 
 
Koper 

 
 

 
Coöperatie ……………………. 
<straat> <huisnummer> 
<postcode> <plaats> 
KvK: ………………….. 

 
om | nieuwe energie,  
handelsnaam van Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. 
Paasheuvelweg 34A 
1105 BJ  Amsterdam 
KvK: 56687427 
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Contactgegevens 

 
om | nieuwe energie 

 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u telefonisch contact met 
mij opnemen op onderstaand nummer. U kunt mij natuurlijk 
ook een e-mail sturen. 

 
André Dippell 
T : +31 (0)6 16818166 
E-mail :  andre@samenom.nl 

 
3 

 
Contractduur 

 
Ingangsdatum: ……………… 
Einddatum: ………………….. 
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Installatie 

 
De Installatie bestaat uit zon-PV installatie, gelegen aan: 
- <straat> <huisnummer>, <postcode> <plaats>; 
  EAN code: …………………………… 
  EAN code CertiQ/Groen: ……………………………….. 
 
De Installatie wordt op het openbare elektriciteitsnetwerk 
aangesloten middels een grootzakelijke netaansluiting 
voorzien van een kwartier- bemeten telemetriemeter. 
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Afnamevolume 

 

 
nihil. 
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Productievolume 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het verwachte jaarlijkse productievolume dat de Installatie 
aan het net zal leveren, wordt door Verkoper geschat op 
ongeveer xxx MWh indien de Installatie een volledig 
kalenderjaar operationeel is. 
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Onderwerp contract 

 
Exclusieve levering door Verkoper c.q. inkoop door Koper 
van alle door de Installatie duurzaam opgewekte elektriciteit 
en de bijbehorende Garanties van Oorsprong (GVO’s). Plus 
levering door Koper aan Verkoper van elektriciteit op de 
momenten dat de Installatie geen elektriciteit produceert. 
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Vergoeding voor 
de geproduceerde 
elektriciteit 
(incl. garanties 
van oorsprong) 

 
De vergoeding die Koper betaalt voor de 
geproduceerde en op het net geleverde elektriciteit 
inclusief Garanties van Oorsprong bedraagt:  
Huishoudenprijs minus 25% 
 
Tevens staat deze overeenkomst toe dat binnen de 
looptijd er perioden tegen een vaste prijs geleverd kan 
worden. Voor deze perioden kan elk moment de vaste 
prijs opgevraagd worden. 
 
De Huishoudenprijs is gelijk aan het lineair gemiddelde 
van de kale variabele leveringstarieven (exclusief 
belastingen, netwerkkosten en overige toeslagen) voor 
levering van het standaard product elektriciteit aan 
consumenten op een kleinverbruikersaansluiting (<= 
3*25 ampère) enkeltarief van de energiebedrijven 
Nuon, Essent en Eneco. Dit tarief wordt bepaald per 1 
januari en 1 juli van ieder jaar. Indien het variabele 
enkeltarief van om | nieuwe energie over dezelfde 
periode hoger is dan het lineaire gemiddelde van de 
drie bovengenoemde partijen, dan is de 
Huishoudenprijs gelijk aan dat tarief. 
Voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020 
komt deze vergoeding uit op 0,055240 euro/kWh. 
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Vergoeding voor 
de afgenomen 
elektriciteit 

 

In principe zal er nauwelijks sprake zijn van netafname door 
de Verkoper. Mocht deze er op enig moment wel zijn, dan 
brengt Koper hier hetzelfde bedrag voor in rekening, welke 
volgt uit artikel 8 van deze overeenkomst 

 

Bovenop dit bedrag komen uiteraard ook de 
overheidsheffingen die van toepassing zijn op de levering van 
elektriciteit plus eventuele andere wettelijk verplichte 
heffingen. 
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GvO’s 

 
Het contract betreft de afname van elektriciteit inclusief 
de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GvO’s)  
 
De GvO’s dienen aangemaakt/overgemaakt te worden op: 
 
EAN code: 8712423028111 
Ten name van om | nieuwe energie 
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Programma 
Verantwoordelijkheid 

 
Verkoper draagt de programmaverantwoordelijkheid over 
aan Koper. Alle profiel- en onbalansrisico’s zullen voor 
rekening van Koper zijn. 
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Transportkosten 

 
Verkoper draagt zorg voor de benodigde contracten en 
faciliteiten met de Netbeheerder. De transportkosten en 
overige kosten die direct betrekking hebben op de productie 
van elektriciteit zijn voor rekening van de Verkoper. 
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Subsidies 

 
Verkoper draagt zelf zorg voor de aanvraag en inning van 
subsidies. Alle subsidies die bij de onder artikel 4 genoemde 
Installatie horen, komen ten gunste van Verkoper. 
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Facturatie 

 
Afrekening van de geleverde en afgenomen elektriciteit 
geschiedt maandelijks op basis van de werkelijk (en 
gealloceerde) meetdata. 
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Factuuradres 

 
Coöperatie ……………………. 
<straat> <huisnummer> 
<postcode> <plaats> 
per email: om-energie@<coop-domein> 
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Informatievoorziening 

 
Verkoper brengt Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte 
van fouten, defecten en andere omstandigheden die de 
werking van de Installatie verstoren. Daarbij geeft de 
Verkoper zo goed mogelijk het effect van dergelijke 
omstandigheden op de duur van de herstelwerkzaamheden 
aan. 
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Algemene condities 
en voorwaarden 

 
Informatieverstrekking: Elke Partij voorziet de andere Partij 
van alle beschikbare informatie die noodzakelijkerwijs nuttig 
is voor de andere Partij om aan haar verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst te kunnen voldoen. Bij 
onvoorziene afschakeling/niet levering door de Installatie zal 
de Verkoper de Koper direct informeren. 

 
Meetinrichting: De Installatie dient te beschikken over 
geregistreerde EAN code(s) en telemetriemeter(s). 
Allocatiegegevens ontvangen van de Netbeheerder door 
Koper zijn leidend bij de afrekening tussen Koper en Verkoper. 
 
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden PPA’s 
GV aansluitingen van toepassing, welke met deze 
overeenkomst worden meegezonden. Met ondertekening van 
deze overeenkomst verklaart Verkoper deze ook ontvangen te 
hebben en met de inhoud daarvan in te stemmen. 
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Overige bepalingen 

 

�  Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW; 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN PER E-MAIL ONDERTEKEND, 

-------------------------- -------------------------- 
Verkoper: 
 
Naam: 
Functie: 
Plaats: 
Datum: 

Coöperatie ……………….. 
 
 
 

Koper: 
 
Naam: 
Functie: 
Plaats: 
Datum: 

om | nieuwe energie 
 
A. Dippell 
Directeur 
Amsterdam 
 

 


