
Overeenkomst Elektriciteit en Gas Modelcontract 

Levering elektriciteit en gas voor onbepaalde duur en variabele leveringsprijs 
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Onze gegevens 

Bedrijfsnaam SEFE Energy Limited 

KvK-nummer 55351727 

Vestigingsadres Utopialaan 48, 5232CE, 's-Hertogenbosch 

E-mailadres klantenservice@sefe-energy.nl 

Telefoonnummer 0800 – 429 77 67 

Klant 

Bedrijfsnaam  

KvK-nummer  

Vestigingsadres  

  

Klantnummer  

 

Contactpersoon voor contracten 

Naam  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

  

Contactpersoon voor digitale facturen 

Naam  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Wijze van betaling / Betaalgegevens  

Betaaltermijn 14 dagen 

Betaalmethode Overboeking 

IBAN  

Tenaamstelling IBAN  

http://www.sefe-energy.nl/privacybeleid/
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Leveringslocaties en leveringsperiode 
 

EAN Adres 
Startdatum 

levering 
Einddatum 

levering 

Standaard 
profiel- 

code 

Jaar- 
volume 
levering 
(kWh) 

Jaar-
volume 
terug- 

levering 
(kWh) 

Uitz.1 

        
 

 

EAN Adres 
Startdatum 

levering 
Einddatum 

levering 

Standaard 
profiel- 

code 

Jaar- 
volume 

(m3) 
Uitz.1 

       
 

 
 
1 Uitzonderingen: als u bij het ondertekenen van deze overeenkomst niet aangeeft dat er energiebelasting uitzonderingen van toepassing zijn, dan 
heeft u daarmee verklaard dat er bij elektriciteit sprake is van een verblijfsfunctie en geen complexbepaling en dat er voor zowel gas als elektriciteit 
de reguliere energiebelasting van toepassingen is.  
 

U sluit een Modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas voor onbepaalde tijd met een variabele prijs. Voor 
elektriciteit betreft dit grijze stroom betreft. De voorwaarden voor beëindiging van het contract vindt u in de 
Modelcontractvoorwaarden. De leveringslocaties en de leveringsperiode zijn hierboven vermeldt. 
 

Uw tarieven 

De variabele leveringskosten en vaste leveringskosten vind u in het bijgevoegde tarievenblad. Is uw meter geschikt 
voor een dubbeltarief, dan geldt het normaal en dal tarief ; in andere gevallen is het enkel tarief van toepassing. De 
tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1/1 en 1/7 van elk jaar. U vindt de voorwaarden voor 
tariefwijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden. De meest actuele tarieven zijn steeds beschikbaar op onze website 
www.sefe-energy.nl onder het kopje 'Modelcontract'. 
 

Terugleververgoeding en salderen 

Als u zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert geldt het volgende: 
Wijze van salderen: wij salderen de levering en teruglevering alleen voor zover wij dat volgens wet en regelgeving 
verplicht zijn.  
Terugleververgoeding: voor de invoeding welke niet gesaldeerd wordt met afname -er is dan geen sprake van 
salderen- wordt door ons een redelijk terugleververgoedingstarief  gehanteerd. U vindt dit in bovengenoemd 
tarievenblad.Voor de invoeding welke wel gesaldeerd wordt, daarvoor is het door ons gehanteerde 
terugleververgoedingtarief gelijk aan het leveringstarief. Merk op dat de terugleververgoeding exclusief 
omzetbelasting en energiebelasting is, tenzij het wettelijk mogelijk is deze ook toe te kennen bij teruglevering. 
   
  

http://www.sefe-energy.nl/
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Uw voorwaarden 
De overeenkomst tussen       (‘klant’) en SEFE Energy Limited (‘SEFE Energy’) omvat deze overeenkomst en de algemene 
voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2019, de algemene voorwaarden voor de 
levering van elektriciteit en gas aan grootverbruikers 2018, de l Modelcontractvoorwaarden elektriciteit & gas v3.2.8 
en de aansluit- en transportovereenkomst kleinverbruik elektriciteit & gas (gezamenlijk genoemd ‘overeenkomst’). 
 
U bevestigt namens dat u alle documenten van de overeenkomst ontvangen of verkregen hebt. 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart klant: 
 
1. In te stemmen met de voorwaarden uit de overeenkomst.  
2. In te stemmen met de voorwaarde met betrekking tot de klantacceptatie zoals hieronder omschreven:  

de overeenkomst met SEFE Energy komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat SEFE Energy klant 
definitief accepteert. SEFE Energy is vrij om klant, al dan niet onder nadere voorwaarden, definitief te accepteren 
of de overeenkomst kosteloos te annuleren. Nadat klant dit document voor akkoord heeft ondertekend en de 
overeenkomst tot stand is gekomen, zal SEFE Energy klant uiterlijk binnen 10 werkdagen laten weten of klant is 
geaccepteerd. Toetsing op kredietwaardigheid maakt deel uit van de acceptatieprocedure. Bij acceptatie zal een 
bevestiging van de overeenkomst worden meegestuurd. Indien SEFE Energy de acceptatie van klant niet definitief 
binnen de genoemde termijn van 10 werkdagen aan klant heeft bevestigd, wordt de overeenkomst automatisch 
geannuleerd. 

3. In te stemmen dat het vermelde bankrekeningnummer (IBAN) gehanteerd kan worden voor uitbetalen van 
eventuele tegoeden. In het geval gekozen is via automatische incasso te betalen, in te stemmen en zich te houden 
aan de machtiging voor automatische incasso.  

4. Dat zij geautoriseerd is om deze overeenkomst aan te gaan en in machte is de betalingen voortvloeiend uit de 
overeenkomst te voldoen. 

5. Dat de in de overeenkomst opgenomen gegevens met betrekking tot klant en aansluitingen naar waarheid zijn 
ingevuld.  

6. Dat de klant geen consument is en derhalve handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en dat: 
a. ofwel de leveringsadressen van de aansluitingen geen woonfunctie hebben. 
b. ofwel de leveringsadressen van de aansluitingen wel een woonfunctie hebben naast een andere functie, maar 

dat het zakelijk verbruik overwegend groter is dan het huishoudelijk verbruik. 
c. ofwel klant zelf geen bewoner is van de woning(en) op de leveringsadressen. 
d. ofwel niet alle aansluitingen van klant kleinverbruikaansluitingen betreffen. 

 
Voor akkoord rechtsgeldig getekend namens klant. 

  

Naam tekenbevoegde  

  

Functie tekenbevoegde  

  

Plaats  

  

Datum  

  

Handtekening 

 

  

 

Geldigheid 
Om gebruik te maken van dit voorstel is het noodzakelijk dat wij de getekende overeenkomst voor      hebben 
ontvangen. 
 


