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Algemene Voorwaarden ELIX B.V.
Grootverbruik elektriciteit en gas

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de

volgende woorden, indien geschreven met een

hoofdletter, de daarachter vermelde betekenis:

1. Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO):

Overeenkomst tussen Klant en een

Netbeheerder betreffende de Aansluiting op

het Net en het transport van elektriciteit en/of

gas over dat Net.

2. Aansluiting: Eén of meer verbindingen tussen

het Net en een onroerende zaak als bedoeld in

artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet

waardering onroerende zaken. De Aansluiting

is het punt waarop het juridische eigendom

van de te leveren en terug te leveren

elektriciteit of gas tussen ELIX en Klant wordt

overgedragen. Indien de Netbeheerder aan een

Aansluiting meerdere Allocatiepunten heeft

toebedeeld, wordt elk Allocatiepunt voor wat

betreft deze Algemene Voorwaarden gezien als

een Aansluiting.

3. Algemene Voorwaarden: Deze ‘Algemene

Voorwaarden ELIX B.V. Grootverbruik

elektriciteit en gas’, versie maart 2022.

4. Allocatiepunt: Virtueel punt ter plaatse van het

overdrachtspunt van een Aansluiting, waar de

energie-uitwisseling tussen een (verbruiks- of

productie)installatie en het Net administratief

aan een marktpartij wordt toegewezen alsof de

meting op het overdrachtspunt van de

Aansluiting heeft plaatsgevonden.

5. ATO: Zie Aansluit- en Transportovereenkomst.

6. Centraal Aansluitingenregister: Een register,

ingericht en beheerd door de Netbeheerder,

waarin voor de aansluitingen op zijn net

kenmerkende gegevens zijn vastgelegd.

7. EAN-code: Uniek identificatienummer conform

de Europese Artikel Nummering.

8. Einddatum: Datum waarop Levering en/of

Teruglevering onder de voorwaarden en

condities in de Overeenkomst eindigt.

9. ELIX: ELIX B.V., bekend bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 81836864.

10. Energieprogramma: Een door een

programmaverantwoordelijke partij opgesteld

en bij de Landelijke Netbeheerder ingediend

programma dat voor elke

onbalansverrekeningsperiode in een etmaal

bevat:

10.1. De positie;

10.2. Het intern commercieel

handelsprogramma;

10.3. Het extern commercieel

handelsprogramma.

11. EPEX Uurprijzen: Op het handelsplatform van

European Power Exchange (EPEX) tot stand

gekomen elektriciteitsprijzen voor elk uur voor

Levering op de volgende dag.

12. Garantie van Oorsprong (GVO): Gegevens op

een rekening die betrekking hebben op

duurzame elektriciteit en waarmee wordt

aangetoond dat een producent met zijn

installatie een hoeveelheid duurzame

elektriciteit heeft opgewekt.

13. Grootverbruikaansluiting: Een Aansluiting met

een totale maximale doorlaatwaarde groter

dan 3x80 Ampère of een Aansluiting zoals

bedoeld in artikel 1 lid 2 van de

Elektriciteitswet 1998 (elektriciteit) of een

Aansluiting met een totale maximale

capaciteit van groter dan 40 m3(n) per uur

(gas).

14. Klant: Rechtspersoon met een

Grootverbruikaansluiting waarmee ELIX een

Overeenkomst heeft gesloten. Natuurlijke

personen zijn hiervan uitdrukkelijk

uitgesloten.

15. Kleinverbruikaansluiting: Een Aansluiting met

een totale maximale doorlaatwaarde kleiner

dan of gelijk aan 3x80 Ampère niet zijnde een

Aansluiting zoals bedoeld in  artikel 1 lid 2 of

lid 3 van de Elektriciteitswet 1998 (elektriciteit)

of een Aansluiting met een totale maximale

capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur,



zoals bedoeld in de Gaswet artikel 43 lid 1

(gas).

16. Landelijke Netbeheerder: De beheerder van het

Net die op grond van artikel 10 lid 2

Elektriciteitswet 1998 of artikel 2 lid 1 Gaswet is

aangewezen.

17. Levering: Afname van elektriciteit en/of gas

door Klant van het Net.

18. Meetcode: De Meetcode elektriciteit en/of de

Meetcode gas RNB en/of de Meetcode gas LNB.

19. Meetinrichting: Het gehele samenstel van

apparatuur dat ten minste tot doel heeft de

uitgewisselde elektriciteit of het uitgewisselde

gas te meten.

20. Net: Het elektriciteitsnet, zoals bedoeld in

artikel 1 lid 1 sub i van de Elektriciteitswet 1998

of het gastransportnet, zoals bedoeld in artikel

1 lid 1 sub d van de Gaswet.

21. Netbeheerder: De beheerder van Net, zoals

bedoeld in artikel 1 lid 1 sub k van de

Elektriciteitswet 1998 of zoals bedoeld in

artikel 1 lid 1 sub e van de Gaswet.

22. Netbeheerkosten: Kosten voor het

instandhouden van de Aansluiting(en) en

kosten voor het transport van elektriciteit en

gas die Netbeheerder bij Klant in rekening

brengt.

23. Onbalans: Het verschil tussen de voor Klant

onder het Energieprogramma

gecommuniceerde Volumes aan Levering en/of

Teruglevering en de aan Klant toe te rekenen

gerealiseerde Volumes.

24. Onbalanskosten: De kosten die de Landelijke

Netbeheerder rekent voor het verschil tussen

het Energieprogramma voor de Aansluiting(en)

van Klant en de gerealiseerde som van

Teruglevering /Levering op (alle)

Aansluiting(en) van Klant.

25. Onbalansprijzen: De door de Landelijk

Netbeheerder bepaalde prijzen waartegen

Onbalans in rekening worden gebracht.

26. Overeenkomst: De overeenkomst, betreffende

de Levering van elektriciteit en/of gas door

ELIX aan Klant en/of Teruglevering van

elektriciteit door Klant aan ELIX.

27. Partij(en): Klant en/of ELIX al naar gelang de

context.

28. Programmaverantwoordelijkheid: De

verantwoordelijkheid voor het opstellen van

een programma als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub

o van de Elektriciteitswet 1998 en/of artikel 17b

lid 1 of lid 2 van de Gaswet.

29. Regionale Netbeheerder: De beheerder van het

Net zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub k van de

Elektriciteitswet 1998 of zoals bedoeld in

artikel 1 lid 1 sub e van de Gaswet, niet zijnde

de Landelijk Netbeheerder.

30. REMIT: De Europese Verordening Nr. 1227/2011

Regulation on wholesale Energy Market

Integrity and Transparency en bijbehorende

Europese Uitvoeringsverordening Nr.

1348/2014.

31. Startdatum: Datum waarop Levering en/of

Teruglevering onder de voorwaarden en

condities van de Overeenkomst aanvangt.

32. Switch: De wisseling van leverancier,

programmaverantwoordelijke of

meetverantwoordelijke op een Aansluiting.

33. Teruglevering: Door Klant ingevoede

elektriciteit op het Net.

34. TTF Day Ahead-prijzen: Prijzen voor gaslevering

in Nederland voor de volgende

dag, zoals bepaald op de virtuele

handelsplaats ‘Title Transfer Facility (TTF)’.

35. Vaste prijs: Prijsconstructie waarbij ELIX

gedurende de gehele (of indien

overeengekomen, gedeeltelijke) looptijd van de

Overeenkomst een onveranderlijke prijs per

kWh elektriciteit of m3 gas hanteert.

36. Verbruik: Zie Levering.

37. Volume: Onder de Overeenkomst te leveren

hoeveelheden elektriciteit en/of terug te

leveren elektriciteit gemeten in kWh en/of te

leveren hoeveelheden gas gemeten in m3

(35,17 MJ/m3).

38. Voorschotbedrag: Het bedrag dat ELIX als

voorschot bij Klant in rekening brengt

voor de Levering van elektriciteit en/of

gas voor de periode van één

kalendermaand. ELIX factureert het

Voorschotbedrag voorafgaand aan de

maand van Levering.

39. Werkdag: Maandag tot en met vrijdag.

40. Wet- en regelgeving: De toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder in ieder geval de

Elektriciteitswet 1998 en/of Gaswet, de daarop

gebaseerde (technische) codes, secundaire

regelgeving, fiscale wetgeving, alsmede



relevante regelingen van de Netbeheerder en

relevante afspraken van de energiesector.

41. Zekerheidsstelling: Waarborgsom ter waarde

van ten hoogste vier Voorschotbedragen die

ELIX van Klant kan verlangen indien ELIX de

kredietwaardigheid van Klant als onvoldoende

beoordeelt of een andere vorm van

zekerheidsstelling waaraan ELIX haar

toestemming heeft gegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene

Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

toepassing op de Overeenkomst en maken deel

uit van alle aanvragen, offertes, aanbiedingen,

opdrachtbevestigingen, bestellingen en alle

andere rechtshandelingen tussen ELIX en Klant

die betrekking hebben op de in de

Overeenkomst gespecificeerde en daarmee

samenhangende verbintenissen.

2. De toepasselijkheid van enige algemene of

specifieke voorwaarden of bedingen van Klant,

onder welke benaming dan ook, wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien bepalingen uit deze Algemene

Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,

of indien enige bepaling door de rechter

ongeldig of niet van toepassing wordt

verklaard, dan blijven de overige bepalingen

van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Partijen zullen in onderling overleg de nietige,

vernietigde, ongeldige of niet van toepassing

verklaarde bepaling vervangen, waarbij zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de te

vervangen bepaling in acht zal worden

genomen.

4. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde

in deze Algemene Voorwaarden en het

bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het

bepaalde in de Overeenkomst boven het

bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

5. ELIX is gerechtigd om de Algemene

Voorwaarden eenzijdig te wijzigen gedurende

looptijd van de Overeenkomst. Deze gewijzigde

Algemene Voorwaarden zijn vervolgens op de

Overeenkomst van toepassing.

Indien sprake is van door ELIX  gewijzigde

Algemene Voorwaarden heeft Klant het recht

om de Overeenkomst op te zeggen binnen een

(1) kalendermaand na ontvangst van de

gewijzigde Algemene Voorwaarden, tenzij er

sprake is van een wijziging die het gevolg is

van omstandigheden zoals in artikel 15

genoemd (en opzegging of ontbinding

dientengevolge niet mogelijk is) of tenzij de

wijziging gezien haar geringe betekenis of

bijzondere aard de opzegging en haar gevolgen

niet rechtvaardigt in welke gevallen er dan dus

geen sprake kan zijn van een recht op

opzegging van de Klant.

6. Indien gebruik wordt gemaakt van een

vertaalde variant van deze Algemene

Voorwaarden in een andere taal dan de

Nederlandse taal, dan geldt het volgende: in

geval van enige afwijking tussen de vertaalde

variant van deze Algemene Voorwaarden en de

Nederlandstalige variant, prevaleert de

Nederlandstalige variant.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1. Het doen van een aanbod door middel van een

offerte, adviesrapport of op een andere manier

bindt ELIX niet.

2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat

Klant het aanbod in de Overeenkomst

schriftelijk heeft aanvaard door de

Overeenkomst te ondertekenen en ELIX de

ondertekende Overeenkomst heeft ontvangen.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in

de Overeenkomst genoemde periode. Indien

geen periode is opgenomen dan geldt de

Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

4. ELIX heeft het recht de aanvaarding door Klant

niet te accepteren en er komt geen

Overeenkomst tot stand indien:

4.1. Klant zich niet op de juiste manier heeft

geïdentificeerd of onjuiste gegevens heeft

aangeleverd;

4.2. Klant ten opzichte van ELIX of een met haar

verbonden groepsmaatschappij (artikel

2:24b Burgerlijk Wetboek) in verzuim is of

indien Klant zijn verbintenissen ten

opzichte van ELIX of een met haar

verbonden groepsmaatschappij (nog) niet

geheel is nagekomen;



4.3. Klant de door ELIX geëiste

Zekerheidsstelling niet binnen de gestelde

termijn betaalt.

ELIX zal, indien zij van dit recht gebruik

wenst te maken, dit uiterlijk twintig (20)

Werkdagen na ontvangst van de

Overeenkomst schriftelijk aan Klant

kenbaar maken. Het gebruik van dit recht

door ELIX is voor rekening en risico van

Klant. Indien ELIX niet binnen

voornoemde periode de Klant informeert

van de niet-acceptatie, geldt de

Overeenkomst als geaccepteerd.

5. In geval van strijdigheid tussen de door Klant

en de Netbeheerder aangeleverde informatie

die voor de Overeenkomst relevant is,

prevaleert de informatie afkomstig van de

Netbeheerder.

6. Wijzigingen of aanvullingen op de

Overeenkomst hebben alleen werking indien

deze schriftelijk tussen ELIX en Klant

overeengekomen zijn.

7. Voorafgaande aan de Levering door ELIX zorgt

Klant ervoor, dat de overeenkomst(en) voor

Levering van elektriciteit en/of gas met de

huidige leverancier rechtsgeldig is/zijn

beëindigd. Deze beëindiging is voor rekening

en risico van Klant.

Artikel 4 Levering

1. Het is Klant niet toegestaan de onder de

Overeenkomst geleverde elektriciteit en/of gas

te verkopen aan derde partijen, c.q. door te

leveren aan derde partijen, tenzij schriftelijk

anders overeengekomen.

2. De Levering en/of Teruglevering van

elektriciteit en/of de Levering van gas start

altijd op de eerste kalenderdag van een maand,

ingaande per 00:00 uur, tenzij anders

overeengekomen, of tenzij er sprake is van een

inbedrijfstelling van een Aansluiting op een

andere dag. Bij een afwijkende Startdatum

wijzigt de Einddatum niet.

Artikel 5 Aansluiting, transport- en

systeemdiensten

1. Klant dient gedurende de looptijd van de

Overeenkomst te beschikken over een ATO met

de Netbeheerder. Klant verstrekt op verzoek de

ATO aan ELIX. Transport en aansluiting

geschiedt voor rekening en risico van Klant.

2. Indien Klant beschikt over meerdere

Allocatiepunten achter een Aansluiting

waarvoor geldt dat ELIX voor alle

Allocatiepunten als energieleverancier staat

geregistreerd, dan worden voornoemde

Allocatiepunten niet beschouwd als separate

Aansluitingen, maar vormen zij onderdeel van

de Aansluiting waaraan zij zijn gekoppeld.

3. Allocatiepunten achter een  Aansluiting van

Klant die onderdeel vormen van de

Overeenkomst, mogen niet worden benut voor

bewoning van een ruimte.

4. ELIX is gerechtigd een vergoeding van Klant te

eisen indien een Aansluiting gedurende de

looptijd van de Overeenkomst inactief wordt,

tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De

vergoeding wordt berekend overeenkomstig

artikel 12 lid 5 vanaf a. Een Aansluiting wordt

als inactief beschouwd indien deze in het

Centraal Aansluitingenregister de status

‘sloop’ of ‘uit bedrijf’ heeft.

5. Het juridische eigendom, alsmede alle

daarmee gepaard gaande risico’s van de onder

de Overeenkomst geleverde hoeveelheden

elektriciteit en/of gas wordt op de Aansluiting

door ELIX aan Klant overgedragen.

Artikel 6 Meetinrichting / bepaling van de

omvang van de Levering

1. Klant dient per Aansluiting te beschikken over

een Meetinrichting die functioneert conform

de geldende wet- en regelgeving.

2. Klant dient zorg te dragen voor deugdelijk

onderhoud van de Meetinrichting.

3. Klant wijst een door Netbeheerder erkende

Meetverantwoordelijke Partij aan voor

installatie, beheer en onderhoud van de

Meetinrichting.



4. De onder de Overeenkomst geleverde

hoeveelheden elektriciteit en/of gas worden

door de Meetinrichting bepaald en aan de

Netbeheerder gecommuniceerd. Op basis van

voornoemde hoeveelheden zal ELIX Klant

factureren, zie ook artikel 8.

5. ELIX is gerechtigd de hoeveelheden elektriciteit

en/of gas aan te passen indien er sprake is van

één of meerdere meetcorrecties, als gevolg van:

1. Een bericht van de Netbeheerder en/of

2. Fysieke controle door de Netbeheerder.

6. ELIX is gerechtigd hoeveelheden te schatten

tot een periode van vierentwintig (24)

maanden na afloop van het tijdvak waarop de

schatting betrekking heeft indien

meetgegevens ontbreken of er sprake is van

meetfouten. Schattingen worden bij latere

beschikbaarheid van de meetgegevens of

correcties van onjuiste hoeveelheden door ELIX

gecorrigeerd.

7. Indien ELIX of Klant twijfelt over de juistheid

van de door de Meetinrichting bepaalde

hoeveelheden elektriciteit en/of gas, dan

kunnen beide Partijen een onderzoek laten

uitvoeren door de meetverantwoordelijke partij

of door de Netbeheerder. De Partij die het

onderzoek laat uitvoeren stelt de andere Partij

binnen vijf (5) Werkdagen op de hoogte van dit

onderzoek of haar voornemen tot onderzoek.

Wanneer de desbetreffende Partij de

onderzoeksresultaten heeft ontvangen

verstrekt hij deze binnen vijf (5) Werkdagen

aan de andere Partij. De kosten voor het

onderzoek zijn voor rekening van de Partij die

door de Meetverantwoordelijke Partij of door de

Netbeheerder in het ongelijk wordt gesteld.

Indien de onderzoeksresultaten hiertoe

aanleiding geven, zal ELIX een correctie

uitvoeren ten aanzien van de hoeveelheden

elektriciteit en/of gas en deze correctie

factureren aan Klant of in mindering brengen

op de factuur voor Klant.

8. Het is Klant niet toegestaan om zonder

toestemming van ELIX Volumes voor Levering

en/of Teruglevering te verlagen of te verhogen

door extra Aansluitingen en/of Allocatiepunten

op locatie toe te voegen en (een deel van) het

overeengekomen Volume via deze

Aansluitingen en/of Allocatiepunten bij een

derde partij te betrekken.

Artikel 7 Programmaverantwoordelijkheid

(PV)

1. Klant draagt Programmaverantwoordelijkheid

over aan ELIX ten behoeve van het uitvoeren

van de verplichtingen van ELIX onder de

Overeenkomst. Klant levert tevens de

benodigde gegevens voor het uitvoeren van

Programmaverantwoordelijkheid op eigen

kosten aan ELIX aan.

2. Indien Klant de benodigde gegevens voor het

uitvoeren van Programmaverantwoordelijkheid

niet, niet tijdig, incompleet of ondeugdelijk

aanlevert, of als wijzigingen in het

verbruikspatroon en/of het terugleverpatroon

(bijv. ten gevolge van (on)gepland onderhoud

of een calamiteit) niet of niet binnen vijf (5)

Werkdagen worden gecommuniceerd, is ELIX

gerechtigd door Klant veroorzaakte

Onbalanskosten bij Klant in rekening te

brengen.

3. ELIX is gerechtigd de uitvoering van

Programmaverantwoordelijkheid voor Klant op

te heffen indien Klant zijn verplichtingen niet

nakomt.

4. Het staat ELIX vrij

Programmaverantwoordelijkheid of de

uitvoering hiervan over te dragen aan een

derde partij die erkend

programmaverantwoordelijk is.

Artikel 8 Facturatie, termijnen, betaling

en zekerheid

1. Klant betaalt maandelijks een

Voorschotbedrag aan ELIX. Nadat de maand

verstreken is worden de kosten van de Levering

van de verstreken maand verrekend met het

Voorschotbedrag van de volgende maand,

gecorrigeerd met Teruglevering.

2. Een Voorschotbedrag kan nooit nul of negatief

zijn.

3. ELIX is te allen tijde gerechtigd om Klant een

correctiefactuur te sturen op basis van

gewijzigde afname- en/of prijsgegevens. ELIX

is in ieder geval, maar niet uitsluitend



gerechtigd tot het verrekenen van de volgende

elementen:

1. Geleverde en teruggeleverde Volumes;

2. Prijscorrecties;

3. Voorschotten;

4. Verrekeningen ontstaan door

meetcorrecties vanuit de Netbeheerder;

5. Verrekeningen door (verlate)

beschikbaarheid van meetgegevens;

6. Correcties verband houdend met onjuiste

facturatie door ELIX;

7. Kosten ontstaan door de overschrijdingen

van de contractcapaciteit voor aardgas;

8. Verrekeningen van volume- en

mutatiebandbreedtes;

9. Verrekeningen verband houdend met

kosten voor landelijk gastransport;

10. Verrekeningen verband houdend met

energiegerelateerde belastingen.

4. Klant kan het Voorschotbedrag wijzigen, maar

mag het bedrag ten opzichte van het bij de

totstandkoming van de Overeenkomst

vastgestelde Voorschotbedrag nooit met meer

dan 10% verlagen of met 25% verhogen. Grotere

wijzigingen dienen ter beoordeling aan ELIX

worden voorgelegd en door ELIX te worden

goedgekeurd. Zie ook lid 2.

5. De betalingstermijn van alle facturen van ELIX

aan Klant is 14 kalenderdagen na dagtekening

van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

6. Alle bedragen in de Overeenkomst worden

verhoogd met de wettelijk geldende heffingen,

accijnzen, toeslagen en belastingen indien

ELIX tot die verhogingen bevoegd en/of

verplicht is.

7. ELIX is gerechtigd de aan haar of aan de

groepsmaatschappij waaraan ELIX is

verbonden (artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) in

rekening gebrachte bedragen te verrekenen

met enig bedrag dat Klant haar schuldig is.

8. Bezwaren van Klant tegen de factuur, het

Voorschotbedrag of de daaraan ten grondslag

liggende (meet)data en gegevens dienen

binnen zestig (60) kalenderdagen na

dagtekening van de factuur aan ELIX te worden

medegedeeld. Na deze termijn vervalt ieder

recht op bezwaar. Bezwaren kunnen alleen in

behandeling worden genomen indien het

bezwaar is verzonden naar het volgende

e-mailadres: klantenservice@ELIX.nl. De

verplichting tot betaling wordt in geen geval

opgeheven of opgeschort op grond van

bezwaren.

9. Klant is niet gerechtigd om door ELIX in

rekening gebrachte bedragen te (laten)

storneren.

10. Termijnen voor betaling door Klant in deze

Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of in

andere rechtshandelingen of correspondentie

tussen ELIX en Klant zijn fataal. Klant is dus bij

overschrijding van bedoelde

betalingstermijnen zonder nadere

ingebrekestelling in verzuim.

11. Indien en zodra Klant in verzuim is, is Klant

wegens te late betaling de wettelijke

handelsrente overeenkomstig artikel 6:119a en

artikel 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek

verschuldigd, vermeerderd met een vergoeding

van kosten van gerechtelijke en/of

buitengerechtelijke inning die tenminste 15%

van de uitstaande som bedraagt, met een

minimum van EUR 250.

Artikel 9 Zekerheidsstelling

1. ELIX is gerechtigd, zowel bij het aangaan

van de Overeenkomst als tijdens de

looptijd, om de kredietwaardigheid van

Klant te controleren en zijn

betalingsgedrag te toetsen. Klant verleent

hier zijn medewerking aan.

2. ELIX is gerechtigd om bij het aangaan van

en gedurende en na afloop van de

Overeenkomst een Zekerheidsstelling te

eisen van Klant in de vorm van een

waarborgsom, tenzij een andere vorm van

zekerheidsstelling wordt

overeengekomen. De waarborgsom heeft

de waarde van ten hoogste vier

maandelijkse Voorschotbedragen. ELIX is

ook gerechtigd om na afloop van de

Overeenkomst een Zekerheidsstelling te

eisen van Klant indien Klant na afloop

van de Overeenkomst nog niet aan al haar

betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. ELIX kan van Klant vragen de

Zekerheidsstelling tussentijds aan te

passen indien Klant blijk geeft van



onvoldoende betalingsdiscipline of indien

de financiële situatie van Klant ingrijpend

is gewijzigd of zal wijzigen.

4. Indien Klant na een (1) jaar van de looptijd

van de Overeenkomst naar de mening van

ELIX goed betaalgedrag heeft vertoond en

er is sprake van een waarborgsom die

betaald is, zal ELIX (het restant van) de

waarborgsom terugstorten. Indien de

waarborgsom gedurende de looptijd van

de Overeenkomst nog niet is teruggestort,

zal na beëindiging van de Overeenkomst

(het restant van) de waarborgsom worden

teruggestort, tenzij de waarborgsom

gebruikt wordt om openstaande

verplichtingen van Klant te voldoen. ELIX

is geen rente verschuldigd over de

waarborgsom die ELIX in het kader van de

Overeenkomst onder zich houdt.

5. Klant mag, indien ELIX daartoe

toestemming verleent, in plaats van een

waarborgsom ook een

aansprakelijkheidsverklaring (een

zogenoemde ‘403-verklaring’) van een

kredietwaardige moedermaatschappij

overleggen aan ELIX. Indien deze

verklaring voor het einde van de

Overeenkomst wordt ingetrokken of

gewijzigd, dan is ELIX gerechtigd om

aanvullende zekerheden te eisen van

Klant. Klant dient de door ELIX verlangde

Zekerheidsstelling binnen twintig (20)

Werkdagen na het verzoek daartoe te

verstrekken.

6. De kosten voor de te stellen zekerheid

komen voor rekening van Klant.

7. Klant dient de door ELIX gevraagde

zekerheid binnen twintig (20) Werkdagen

te stellen en stuurt het bewijs hiervan

binnen dezelfde termijn naar ELIX.

Artikel 10 Overmacht

1. ELIX heeft het recht zich op overmacht te

beroepen, waarbij onder overmacht in

ieder geval wordt verstaan: storingen in

het centraal aansluitregister; storingen

bij de Netbeheerder; uitval van het Net of

onderbreking van de stroomlevering;

storing van internet, datanetwerk- of

telecommunicatiefaciliteiten; defecte

Meetinrichting; (cyber)crime;

(cyber)vandalisme; verboden van

overheidswege; bestaande of dreigende

tekorten aan de te leveren elektriciteit

en/of gas ten gevolge van een ernstige

ontwrichting van het evenwicht tussen

vraag en aanbod; het ontbreken,

opschorten of beëindigen van een ATO

en/of niet nakoming door de

programmaverantwoordelijke partij, de

wederpartij bij inkoop of andere derden;

het niet leveren door een partij waar ELIX

elektriciteit of gas betrekt.

2. De volgende omstandigheden worden

uitdrukkelijk niet als overmacht voor

Klant aanvaard: elke storing van de

productie- en of verbruiksinstallatie(s)

van Klant, verslechterde economische

omstandigheden en wijzigingen in de

bedrijfsvoering van Klant.

3. Indien er sprake is van overmacht van

Klant en/of ELIX, dan zijn de gevolgen van

dergelijke belemmeringen voor rekening

en risico van Klant.

4. Partijen dienen elkaar zo spoedig

mogelijk via e-mail op de hoogte te

stellen indien sprake is van een

overmachtsituatie onder vermelding van

alle bijzonderheden, waaronder een

redelijke schatting van de verwachte duur

van de overmachtsituatie. Deze

informatieplicht geldt zolang de

overmachtsituatie duurt.

5. Partijen hebben het recht om de

Overeenkomst aan te passen wanneer de

overmacht ernstige gevolgen heeft voor

de andere Partij(en) en redelijkerwijs mag

worden verwacht dat de

overmachtsituatie en de daaruit

voortvloeiende gevolgen voor meer dan

negentig (90) kalenderdagen zal blijven

voortbestaan. Indien Partijen geen

overeenstemming bereiken over

passende wijzigingen, is iedere Partij

bevoegd de Overeenkomst met

onmiddellijke ingang te ontbinden.



6. Ingeval van overmacht dient Klant te

allen tijde de verbruiksonafhankelijke

kosten, zoals gespecificeerd in de

Overeenkomst, te voldoen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. ELIX is niet aansprakelijk voor enige

schade die is ontstaan in de uitvoering

van de Overeenkomst.

2. Beperkingen van de aansprakelijkheid

van ELIX zijn alleen geldig wanneer er

geen sprake is van schade als direct

gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid

of grove nalatigheid van de zijde van de

bestuurders van ELIX en/of

(rechts)personen belast met de

dagelijkse leiding van de betrokken

onderneming. Andere aansprakelijkheden

zoals, onder andere, aansprakelijkheid

voor schade veroorzaakt door opzet,

bewuste roekeloosheid of grove

nalatigheid van ondergeschikten,

gevolmachtigden (vertegenwoordigers) of

opdrachtnemers (niet-ondergeschikten)

van ELIX zijn hierbij uitdrukkelijk

uitgesloten. De termen

‘gevolmachtigde(n)’ en

‘opdrachtnemer(s)’ in de zin van dit

artikel omvatten tevens hun respectieve

ondergeschikten, gevolmachtigden

(vertegenwoordigers) en opdrachtnemers

(niet ondergeschikten).

3. Onverminderd het voorgaande is de

aansprakelijkheid van ELIX in ieder geval

altijd beperkt tot:

1. Directe schade (onder uitsluiting

derhalve van indirecte schade

en/ of gevolgschade zoals

bijvoorbeeld, maar niet beperkt

tot, winstderving en

inkomstenderving); en

2. Maximaal de vergoeding ter

hoogte van Levering gedurende

één kalendermaand (exclusief

belastingen en

Netbeheerkosten) die Klant

gemiddeld voor de getroffen

Aansluitingen verschuldigd was

aan ELIX, berekend over de twaalf

(12) maanden voorafgaande aan

de schade. Indien er minder dan

twaalf (12) maanden geleverd is

aan Klant, wordt gerekend met

het gemiddelde van het aantal

maanden dat geleverd is door

ELIX aan Klant en vice versa.

4. ELIX is verantwoordelijk noch

aansprakelijk voor niet of onvoldoende

Levering van elektriciteit en/of gas als

gevolg van het niet of onvoldoende

functioneren van het Net, de Aansluiting,

de Meetinrichting of het ontbreken van

een ATO. In die gevallen is ELIX bevoegd:

1. De afname voor bepaalde

doeleinden te verbieden, en/of

2. Aan de Levering bijzondere

voorwaarden te verbinden. Bij

opschorting of beperking van de

Levering als bedoeld in artikellid

blijft de geldigheid en looptijd

van de Overeenkomst onverkort

van kracht.

5. Klant vrijwaart ELIX voor eventuele

vorderingen van derden die in verband

met de uitvoering van de Overeenkomst

schade lijden, behoudens de situatie dat

die vordering het gevolg is van opzet,

bewuste roekeloosheid of grove

nalatigheid van leidinggevenden als in lid

2 benoemd. Indien ELIX uit dien hoofde

door derden mocht worden

aangesproken, dan is Klant gehouden

ELIX zowel buiten als in rechte bij te

staan en onverwijld al hetgeen te doen

dat van hem in dat geval verwacht mag

worden.

6. Klant kan op een gebrek in de Levering of

schade als gevolg hiervan geen beroep

doen indien Klant het gebrek of schade

niet binnen zestig (60) kalenderdagen

nadat hij het gebrek heeft ontdekt of

redelijkerwijze had moeten ontdekken via

e-mail aan ELIX heeft gemeld. Zie artikel 8

lid 7.

7. Vorderingen tot schadevergoeding jegens

ELIX en/of andere vorderingen jegens ELIX

uit hoofde van de tussen Klant en ELIX



gesloten Overeenkomst, dan wel op grond

van onrechtmatige daad, verjaren na

verloop van een (1) jaar vanaf het moment

dat Klant met het rechtsfeit dat tot de

vorderingen jegens ELIX leidt bekend is

geworden.

8. De aansprakelijkheidsregeling in de

vorige leden van dit artikel geldt mede

ten aanzien van derden die ELIX ten

behoeve van de uitvoering van de

Overeenkomst inschakelt. ELIX is verder

niet aansprakelijk indien op enigerlei

wijze letsel of schade wordt veroorzaakt

door of in verband met door een

Netbeheerder verleende diensten, zoals

transport, daaronder begrepen de

belemmeringen, beperking, onderbreking,

staking of verhindering van de Levering.

Artikel 12 Looptijd, opzegging, ontbinding

en opschorting

1. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd

kunnen, voor zover niet anders bepaald of

overeengekomen, door Klant dagelijks

schriftelijk worden opgezegd. ELIX zal de

opzegging zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen

verwerken. Pas na de verwerking door ELIX

zal de opzegging van kracht worden.

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd

zijn overeenkomsten met een beprijzing

op basis van EPEX Uurprijzen voor

elektriciteit of TTF Day

Ahead/Weekend-prijzen voor gas.

2. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd

kunnen, voor zover niet anders bepaald of

overeengekomen, door ELIX schriftelijk

worden opgezegd met een opzegtermijn

dertig (30) kalenderdagen.

3. Overeenkomsten voor bepaalde tijd

kunnen, voor zover niet anders bepaald of

overeengekomen, door Klant niet

tussentijds worden opgezegd. Na het

verstrijken van de looptijd eindigt de

Overeenkomst van rechtswege.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn

onder andere overeenkomsten waarin de

Volumes in de Overeenkomst middels een

Vaste Prijs-constructie worden bepaald.

4. In het geval Klant in verzuim is, dan is

ELIX gerechtigd:

1. De Levering op te schorten; of

2. De Overeenkomst met

onmiddellijke ingang of, ter

keuze van ELIX, met een

opzegtermijn te ontbinden.

Indien in de Algemene Voorwaarden niet

staat vermeld dat Klant direct na de

tekortkoming of na een bepaalde

vervaltermijn in verzuim is, zal in het

geval van een tekortkoming van Klant de

hersteltermijn - na een schriftelijke

ingebrekestelling van ELIX - tien (10)

Werkdagen zijn.

5. In het geval van een ontbinding en/of

opschorting door ELIX tengevolge van het

verzuim van Klant, heeft ELIX het recht

om, maar niet beperkt tot, de volgende

vergoedingen in rekening te brengen:

1. Kosten voor de verkoop van

reeds voor Klant ingekochte

Volumes elektriciteit en/of gas,

vermeerderd met opslagen,

toeslagen en kosten voor

diensten en/of transport;

2. Kosten voor de afwikkeling van

de tussentijdse opzegging;

3. Kosten voor het afwikkelen van

financiële posities die ELIX

namens Klant heeft ingenomen,

alsmede hierdoor ontstane

schade;

4. Overige gederfde inkomsten, dan

wel ontstane kosten, waaronder

ongerealiseerde winst, niet

afgenomen diensten en een

vergoeding op basis van de

wettelijke rente.

Het voorgaande laat onverlet dat ELIX in

dat geval niet schadeplichtig is jegens

Klant, echter Klant is wel schadeplichtig

jegens ELIX.

6. ELIX is gerechtigd de Overeenkomst te

ontbinden of haar verplichtingen op te

schorten indien er structurele wijzigingen

optreden in het verbruikspatroon van



elektriciteit of gas van Klant en Partijen

niet tot overeenstemming komen over

een aangepaste vergoedingenstructuur.

7. ELIX is gerechtigd de Overeenkomst aan

te passen of op te schorten indien een

Aansluiting van Klant gedurende de

looptijd van de Overeenkomst wijzigt van

Grootverbruik naar (Profiel-)Kleinverbruik.

8. Onverminderd hetgeen in de

Overeenkomst is bepaald en

onverminderd hetgeen in de wet is

bepaald, kan ELIX de Overeenkomst en

alle daarmee samenhangende

overeenkomsten door middel van een

aangetekend schrijven kosteloos en

boetevrij ontbinden indien ELIX

constateert dat:

1. Klant (voorlopige) surseance van

betaling aanvraagt; of

2. Klant en/of een van diens

schuldeisers faillissement

aanvraagt, Klant aan

schuldeisers een aanbod doet

om faillissement af te wenden of

in staat van faillissement wordt

verklaard; of

3. De onderneming van Klant wordt

ontbonden of wordt gestaakt

dan wel daartoe door Klant het

besluit is genomen; of

4. Sprake is van een ingrijpende

wijziging in de zeggenschap over

de activiteiten van de

onderneming van Klant; of

5. Op het geheel of een gedeelte

van het vermogen van Klant

conservatoir of executoriaal

beslag wordt gelegd (anders dan

door ELIX).

9. Klant is niet gerechtigd de nakoming van

zijn verbintenis(sen) op te schorten of

enige van zijn schulden of vorderingen op

ELIX te verrekenen.

10. Klant is gerechtigd de Overeenkomst te

ontbinden indien ELIX haar

verplichtingen niet nakomt én niet alsnog

is nagekomen nadat Klant aan ELIX een

schriftelijke ingebrekestelling heeft

gestuurd, waarbij Klant aan ELIX twintig

(20) Werkdagen de tijd heeft gegeven om

alsnog haar verplichtingen na te komen.

11. Het ontbreken van een ATO met de

Netbeheerder is geen reden voor

ontbinding van de Overeenkomst door

Klant.

12. Beëindiging van de Overeenkomst op

welke manier dan ook laat onverlet de

verplichtingen van Partijen die naar hun

aard doorlopen na de datum van

beëindiging. Hieronder wordt onder meer

gerekend: de betaling van facturen, de

levering van GvO’s en de vastgestelde

vergoeding voor door Partijen geleverde

producten na de contractuele Einddatum.

13. In alle gevallen van beeindiging, is de

Klant verplicht om alle verplichtingen uit

hoofde van de Overeenkomst te voldoen

tot en met de datum dat voor de

betreffende Aansluiting(en) een Switch

naar een andere leverancier is uitgevoerd

of dat het door ELIX ingestuurde

eindeleveringsbericht wordt doorgevoerd

(naar gelang welk bericht het eerst wordt

verwerkt).

Artikel 13 Informatieplicht en machtiging

1. Klant is verplicht om ELIX gedurende de

looptijd  van de Overeenkomst

onmiddellijk en schriftelijk te informeren

over zaken die van invloed zijn op de

uitvoering van de Overeenkomst,

waaronder verstaan maar niet beperkt tot

de volgende situaties:

1. Niet geplande onderbrekingen,

storingen, afschakelingen en/of

overige niet geplande

afwijkingen van de standaard

bedrijfsvoering.

2. Geplande onderbrekingen en/of

geplande wijzigingen in de

standaard bedrijfsvoering van

Klant.

3. Afwijkingen in het

productiepatroon of

afnamepatroon, bijvoorbeeld

door plaatsing van een

productie-installatie of een



nieuwe verbruiksinstallatie

achter de Aansluiting.

4. Verwachte wijzigingen in de af te

nemen hoeveelheden

elektriciteit en/of gas.

5. Het mogelijk niet of niet volledig

kunnen voldoen van huidige en

toekomstige facturen of andere

verplichtingen.

2. Indien Klant de onderbrekingen of

wijzigingen zoals bedoeld in artikel 13 lid

1 onder a. niet heeft gemeld binnen

vierentwintig (24) uur nadat de niet

geplande onderbreking of wijziging heeft

aangevangen, dan is ELIX gerechtigd de

hierdoor ontstane Onbalanskosten bij

Klant in rekening te brengen, waarbij ELIX

een inschatting maakt op basis van het

verschil tussen het verwachte en

gerealiseerde Volume en de

Onbalansprijzen ten tijde van de

onderbreking of patroonwijziging voor de

periode waarin de Onbalanskosten zijn

veroorzaakt, vermeerderd met EUR 150

aan administratiekosten.

3. Indien Klant de onderbrekingen of

wijzigingen zoals bedoeld in artikel 13 lid

1 onder b. tot en met d. niet heeft gemeld

uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor de

geplande onderbreking of wijziging zal

aanvangen, dan is ELIX gerechtigd de

hierdoor ontstane Onbalanskosten bij

Klant in rekening te brengen, waarbij ELIX

een inschatting maakt op basis van het

verschil tussen het verwachte en

gerealiseerde Volume en de

Onbalansprijzen ten tijde van de

onderbreking of patroonwijziging voor de

periode waarin de Onbalanskosten zijn

veroorzaakt, vermeerderd met EUR 150

aan administratiekosten.

4. Wijzigingen in adresgegevens,

bankrekeningen, contactpersonen,

alsmede bedrijfsovernames en/of

herstructureringen dienen binnen vijf (5)

Werkdagen na de wijziging aan ELIX te

worden gemeld.

5. Klant machtigt ELIX middels het aangaan

van de Overeenkomst om alle benodigde

data inzake het inregelen en uitvoeren

van de Overeenkomst op te vragen, in te

zien en/of te gebruiken, bijvoorbeeld

maar niet beperkt tot:

1. Het inzien van het Centraal

Aansluitingenregister;

2. Het opvragen van meetgegevens

bij de Netbeheerder.

Eventuele kosten hiervoor zijn voor

rekening van Klant.

Artikel 14 Wisselen van

energieleverancier

1. Klant dient uiterlijk vier (4) weken

voorafgaand aan de Switch door ELIX

gevraagde gegevens aan te leveren. Indien

gegevens niet binnen vier (4) weken

voorafgaand aan de Switch zijn

aangeleverd, kan ELIX de Overeenkomst

niet juist uitvoeren. Eventuele kosten die

ELIX dienaangaande maakt kunnen bij

Klant in rekening worden gebracht.

2. Het is Klant nadat de Overeenkomst tot

stand is gekomen en ingaande vanaf de

Switch en lopende tot de Einddatum van

de Overeenkomst niet toegestaan te

beschikken over een overeenkomst voor

de Levering van elektriciteit en/of gas

gedurende voornoemde looptijd met een

andere energieleverancier dan ELIX.

3. Indien Klant voor het verstrijken van de

Einddatum van de Overeenkomst switcht

naar andere leverancier, dan dient deze

Switch binnen veertien (14)

kalenderdagen ongedaan worden gemaak

op straffe van een boete. Deze boete wordt

berekend aan de hand van de elementen

zoals gespecificeerd in artikel 12 lid 5.

4. Indien Klant na het verstrijken van de

Einddatum van de Overeenkomst niet

beschikt over een nieuwe Overeenkomst,

dan levert ELIX maximaal een (1) maand

door tegen door ELIX te bepalen tarieven

waarbij de bepalingen van de

Overeenkomst en deze Algemene

Voorwaarden mutatis mutandis van

toepassing blijven.



Artikel 15  Onvoorziene omstandigheden

en andere wijzigingen

1. Voor Overeenkomsten aangegaan voor

bepaalde tijd geldt dat Partijen met

elkaar het gesprek aangaan over de

verbintenissen in de Overeenkomst

indien één der Partijen onevenredig wordt

geraakt door onvoorziene

omstandigheden en de verbintenissen

niet meer passend, dan wel

kostendekkend zijn. Dit betreft onder

andere, maar niet uitsluitend situaties

zoals:

1. Wijzigingen van Wet- en

Regelgeving;

2. Gestegen kosten voor de

uitvoering van de Overeenkomst;

3. Het faillissement van een partij

waar ELIX elektriciteit of gas

betrekt danwel een partij die

voor ELIX

programmaverantwoordelijkheid

uitvoert;

4. Toename van Onbalans(kosten);

5. Wijzigingen in

gastransporttarieven;

6. Toename van de kosten voor de

uitvoering van

Programmaverantwoordelijkheid

;

7. Gewijzigde prijzen en/of

beschikbaarheid van Garanties

van Oorsprong;

8. Herhaaldelijke onderbrekingen

van Levering c.q. Teruglevering

door de Netbeheerder.

2. Indien Partijen in de in artikel 15 lid 1

bedoelde situatie de bestaande

Overeenkomst niet kunnen aanpassen,

dan treden Partijen met elkaar in overleg

over het aangaan van een nieuwe

overeenkomst. In het geval dat Partijen

niet tot overeenstemming komen over het

aangaan van een nieuwe overeenkomst,

waarbij het negatieve effect van de

bedoelde wijziging (in grote mate) teniet

is gedaan, dan eindigt de Overeenkomst

op het moment dat het negatieve effect

zich voor een der Partijen verwezenlijkt of

dreigt te verwezenlijken, waarbij Klant

verplicht is om aan ELIX het verlies te

betalen van de verkoop van de voor Klant

reeds ingekochte Volumes. Indien de

verkoop tot winst leidt, zal Klant 50% van

deze winst ontvangen, na aftrek van

kosten.

3. Niettegenstaande het voorgaande is ELIX

altijd gerechtigd wijzigingen in de

Overeenkomst of de Algemene

Voorwaarden ten gevolge van wijzigingen

in de Wet- en regelgeving vóór of

gedurende de looptijd van de

Overeenkomst aan Klant op te leggen,

waaronder het mogelijk doorberekenen

van prijswijzigingen aan Klant zonder dat

de Klant gerechtigd is de Overeenkomst

tussentijds op te zeggen of te ontbinden.

4. ELIX is te allen tijde gerechtigd de

Overeenkomst (voor wat betreft maar niet

beperkt tot prijzen en/of overige

bedragen) en de Algemene Voorwaarden

aan te passen indien de Overeenkomst

voor onbepaalde tijd is afgesloten. Een

dergelijke wijziging zal ELIX op voorhand

schriftelijk aan Klant kenbaar maken.

Klant is gerechtigd om bij een dergelijke

aanpassing de Overeenkomst te

beëindigen conform artikel 12 lid 1.

5. ELIX is gerechtigd prijzen,

prijsindicatoren en/of marktnoteringen in

de Overeenkomst of de Algemene

Voorwaarden aan te passen indien

publicatie van de in de Overeenkomst

genoemde prijzen, prijsindicatoren en/of

marktnoteringen stopt, dan wel indien

deze prijzen, prijsindicatoren en/of

marktindicatoren worden vervangen door

andere prijzen c.q. indicatoren. ELIX zal

hierbij de prijs, prijsindicator en/of

marktnotering kiezen die de meeste

overeenkomst vertoont met de initieel

overeengekomen prijsindicator. Klant is

niet gerechtigd om bij een dergelijke

aanpassing de Overeenkomst op te

zeggen of te ontbinden.

6. ELIX is gerechtigd om de Overeenkomst

te wijzigen indien er structurele



wijzigingen optreden in het

verbruikspatroon van elektriciteit of gas

van Klant en Partijen niet tot

overeenstemming komen over een

aangepaste vergoedingenstructuur. Klant

dient zich ook in dit geval te houden aan

de van toepassing zijnde

beëindigingsbepalingen van artikel 12 lid

1 en 3.

7. Het is Klant niet toegestaan om zonder

toestemming van ELIX het aansluitadres,

het allocatiepunt dan wel de EAN code te

wijzigen waarop wordt geleverd of

teruggeleverd.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid

1. Partijen verplichten zich om gedurende

de looptijd van de Overeenkomst en voor

een periode van een (1) jaar na afloop

daarvan al wat bij de uitvoering van de

Overeenkomst ter kennis komt en door de

andere Partij aangemerkt is als

vertrouwelijke informatie of waarvan het

vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan

worden vermoed (waaronder in ieder

geval verstaan de Overeenkomst en

aanverwante documentatie), op generlei

wijze bekend te maken, behalve voor

zover enig wettelijk voorschrift of

rechterlijke uitspraak tot bekendmaking

noopt.

2. Partijen zullen de onder hem werkzame

personen of door hem ingeschakelde

derden verplichten deze

geheimhoudingsplicht na te leven.

3. Indien ELIX of Klant vertrouwelijke

informatie wil delen met derden, dient de

wederpartij hiervoor schriftelijk

toestemming te verlenen. Het is Klant bij

voorbaat toegestaan de Overeenkomst en

aanverwante documentatie te delen met

haar externe adviseurs, mits hen dezelfde

geheimhoudingsplicht wordt opgelegd.

4. Een Partij mag de Overeenkomst en

aanverwante documentatie binnen zijn

organisatie en aan externe adviseurs

alleen verspreiden op

need-to-know-basis.

5. Niettegenstaande het voorgaande is ELIX

wel gerechtigd om gegevens uit de

Overeenkomst te gebruiken voor:

1. Uitvoering van de verplichtingen

die voortvloeien uit de

Overeenkomst,

2. Marketing, relatiebeheer, en

verkoop van additionele

producten en diensten door een

aan ELIX verbonden

groepsmaatschappijen (artikel

2:24b Burgerlijk Wetboek).

3. Communicatie met partijen in

de energieketen.

4. Het raadplegen van gegevens uit

het Centraal

Aansluitingenregister van de

Netbeheerders.

Artikel 17 Afstand van recht

1. Indien een Partij zijn rechten uit deze

Overeenkomst of Algemene Voorwaarden

niet direct uitoefent, kan dat niet als

rechtsverwerking of afstand van recht

worden opgevat. De Partij behoudt het

recht haar rechten uit deze Overeenkomst

of Algemene Voorwaarden uit te oefenen.

Artikel 18 Overdracht / wijziging

rechtsvorm

1. Klant is alleen met voorafgaande

schriftelijke toestemming van ELIX

gerechtigd om rechten en verplichtingen

uit de Overeenkomst, waaronder

vorderingen van Klant op ELIX, over te

dragen aan derde partijen. Overdrachten

die in strijd met het voorgaande

geschieden zijn goederenrechtelijk niet

vatbaar voor overdracht, zoals bedoeld in

artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2. ELIX is te allen tijde gerechtigd om haar

rechten en verplichtingen onder deze

Overeenkomst over te dragen aan dan wel

uit te laten voeren door een derde partij of

verbonden groepsmaatschappij.

3. Bij wijziging van de rechtsvorm van ELIX

of een indien ELIX (een deel van) zijn



onderneming overdraagt, blijft de

Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 19 Toepasselijk recht, forumkeuze

en geschillen

1. Op de Overeenkomst en alle daarmee

verband houdende overeenkomsten, is

uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

2. De toepassing van het Weens

Koopverdrag is uitgesloten.

3. Partijen zullen zich in geval van

geschillen eerst inspannen om deze

gezamenlijk op te lossen.

4. Alle geschillen (daaronder begrepen

geschillen die slechts één van de partijen

als zodanig beschouwt) die naar

aanleiding van de Overeenkomst of

daaruit voortvloeiende overeenkomsten

tussen partijen mochten ontstaan, zullen

aanhangig worden gemaakt bij de

Rechtbank te Groningen.



Artikel 20 Overige bepalingen

1. Op de Overeenkomst is REMIT van

toepassing. Verplichtingen voor Klant op

grond van REMIT komen voor rekening en

risico van Klant. Klant vrijwaart ELIX in

deze voor alle aanspraken en schade van

derden. ELIX is verantwoordelijk voor haar

eigen verplichtingen voortkomend uit

REMIT. ELIX neemt uitdrukkelijk niet de

verplichtingen van Klant voortkomend uit

REMIT op zich.

2. De term ‘schriftelijk’ houdt ook in per

e-mail.

3. Kopjes en titels in de Overeenkomst en in

deze Algemene Voorwaarden zijn louter

ter bevordering van de leesbaarheid en

aan de kopjes en titels kan geen

zelfstandige betekenis worden toegekend.

4. Partijen zullen ieder hun eigen kosten

dragen verbandhoudende met de

(uitvoering van de) Overeenkomst.

5. De Overeenkomst bevat de gehele

overeenkomst tussen Partijen met

betrekking tot de hierin geregelde

onderwerpen en vervangt iedere eerdere

schriftelijke en mondelinge

overeenkomst tussen Partijen met

betrekking tot die onderwerpen.

Bepalingen uit de Overeenkomst of de

Algemene Voorwaarden die naar hun aard

bestemd zijn om ook na beëindiging

en/of ontbinding van de Overeenkomst

voort te duren, blijven na beëindiging

en/of ontbinding onverminderd van

kracht.

6. De Algemene Voorwaarden zijn

gepubliceerd op de website van ELIX en

liggen ten kantore van ELIX ter inzage.

Gedrukte en/of digitale exemplaren van

deze Algemene Voorwaarden zijn op

aanvraag kosteloos verkrijgbaar.


