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Leveringsovereenkomst : overeenkomst voor de
levering van elektriciteit aan consumenten, zelfstandigen en KMO’s met een jaarlijks verbruik van
minder dan 50 MWh elektriciteit;
Aansluitingspunt : aansluitingspunt op het distributienet waar elektriciteit afgenomen en geïnjecteerd wordt.
Cliënt : iedere cliënt die een Leveringsovereenkomst met Essent heeft afgesloten voor een Aansluitingspunt.
Zonnepanelen : photovoltaïsche installatie met
een vermogen van de omvormer kleiner dan of
gelijk aan 10 kVA.
Toepassingsgebied : Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de elektriciteit die door
Zonnepanelen wordt geproduceerd en die geinjecteerd wordt op een Aansluitingspunt dat zich
in het Vlaams gewest bevindt en waarvoor een
digitale elektriciteitsmeter werd geplaatst.
De andere begrippen die hier niet gedefinieerd
zijn, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de
Leveringsovereenkomst, de Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas
aan consumenten, zelfstandigen en KMOs van Essent en de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder de technische reglementen distributie aardgas
en elektriciteit.

Artikel 2. Totstandkoming
en inwerkingstreding van de
bijzondere voorwaarden
2.1 Deze bijzondere voorwaarden komen automatisch tot stand zodra u een Leveringsovereenkomst met Essent afsluit voor een Aansluitingspunt waar elektriciteit op het net wordt
geïnjecteerd en voor zover deze injectie valt onder
het Toepassingsgebied.
Deze bijzondere voorwaarden komen tevens automatisch tot stand zodra een Cliënt ,die reeds
een Leveringsovereenkomst voor een of meerdere
Aansluitingpunten heeft afgesloten met Essent,
elektriciteit injecteert op het (de) zelfde Aansluitingpunt(en) elektriciteit en onder het Toepassingsgebied valt.
2.2 In het kader van deze Bijzondere voorwaarden machtigt u ons om in uw naam en voor uw
rekening alle nuttige handelingen te verrichten
om de injectie tot stand te brengen alsook om uw
EAN-code en uw (historische) injectiegegevens bij
de netbeheerder op te vragen.

Artikel 3. Duur, beeïndiging,
schorsing
3.1 Voor een Aansluitingspunt treden deze Bijzondere voorwaarden en de injectie in werking
vanaf het moment dat volgende twee cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
• een Leveringsovereenkomst met Essent effectief
van kracht is en de levering begonnen is ;
• de injectie valt onder het Toepassingsgebied.
3.2 Deze bijzondere voorwaarden nemen een einde op het moment dat de Leveringsovereenkomst
een einde neemt om welke reden dan ook en/of
indien desbetreffende injectie niet meer onder
het Toepassingsgebied valt, bv. als gevolg van een
verhuis of van de buitendienststelling van de Zonnepannelen, …. en/of indien u een injectieovereenkomst met een derde afsluit.

Artikel 4. Bepalen van de omvang
van de injectie
4.1 Wij ontvangen uw injectiegegevens van de
netbeheerder. Indien u injectiegegevens aan ons
meedeelt, bent u verantwoordelijk voor de juiste
opgave daarvan. De injectiegegevens die we krijgen van de netbeheerder hebben in ieder geval
voorrang. Iedere partij kan bij twijfel over de juistheid van de injectiegegevens de meetinrichting
laten onderzoeken. Dit gebeurt op kosten van de
verzoekende partij, tenzij anders bepaald door het
technisch reglement.
4.2 Een rechtzetting van de injectiegegevens en
de daaruit voortvloeiende facturatie kan betrekking hebben op een periode van maximaal 2 jaar
voorafgaand aan de laatste meteropname, tenzij
wettelijk of reglementair anders voorzien.
4.3 U mag geen handelingen verrichten waardoor
de omvang van de injectie niet of niet juist kan
worden vastgesteld, dan wel een situatie scheppen waardoor het normaal functioneren van de
meetinrichting wordt verhinderd of waardoor wij
verhinderd worden om u correct te factureren.
4.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor de communicatie van verkeerde injectiegegevens of voor de
laattijdige communicatie van injectiegegevens
door de netbeheerder.

Artikel 5. Vergoeding
5.1 Voor de geinjecteerde elektriciteit kan Essent
u een vergoeding betalen (“Vergoeding”). Het bedrag van de Vergoeding wordt vermeld op de van
toepassing zijnde Tariefkaart.
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5.2 Eventuele Toeslagen (nieuwe en/of bestaande belastingen, taksen, heffingen, werkingskosten
reguleringsinstanties, bijdragen en toeslagen)
kunnen in mindering worden gebracht van de Vergoeding.
5.3 In geval van wijzigingen (1) in het regelgevend
kader en/of (2) die een algemene verhoging van
onze kosten veroorzaken - onafhankelijk van onze
wil en objectief aantoonbaar - kan de Vergoeding
worden aangepast.
Wijzigingen aan Toeslagen, Nettarieven en Kosten
Hernieuwbare Energie zijn niet verbonden aan een
voorafgaande kennisgeving. Ze worden automatisch volledig doorgerekend en mogen retroactief
worden doorgerekend conform de regelgeving.

Artikel 6. Facturatie en betaling
6.1 De Vergoeding wordt berekend op basis van
de door ons van de netbeheerder ontvangen injectiegegevens en wordt in rekening gebracht wanneer u van ons een afrekeningsfactuur krijgt.
De Vergoeding zal worden gecompenseerd met de
door u verschuldigde bedragen voor de afname op
het (de)zelfde Aansluitingpunt(en)..
6.2 Als uit uw afrekeningsfactuur blijkt dat we u
nog een bedrag verschuldigd zijn, zullen we u dit
bedrag binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst
van de afrekeningsfactuur terugbetalen, tenzij we
niet over uw rekeningnummer beschikken. In dat
geval gaat deze termijn van 15 kalenderdagen pas
in vanaf het moment dat we op de hoogte gebracht zijn van uw rekeningnummer.

Artike 7. Overige bepalingen
Alle bepalingen van de Leveringsovereenkomst en
van de Algemene voorwaarden voor de levering
van elektriciteit en/of aardgas aan consumenten,
zelfstandigen en KMO’s waarvan niet wordt afgeweken in deze Bijzondere voorwaarden blijven
onverwijld van toepassing.
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Artikel 1. Definities en toepassing

