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Spelregels bij Sparen voor Elkaar, mogelijk gemaakt door Powerpeers 

 

Algemeen 

1. Powerpeers B.V. (hierna Powerpeers) is een deelplatform voor groene stroom. Powerpeers wil samen met jou 

energie duurzamer en persoonlijker maken. 

 

2. Iedere Powerpeer, of je nu zelf opgewekte schone elektriciteit deelt of schone van anderen afneemt, draagt bij 

aan de vooruitgang die we boeken om een echt duurzame energievoorziening – en dus betere wereld -  te 

realiseren.  

 

Community 

3. Als deelplatform ondersteunt Powerpeers het vormen van Powerpeers Communities, groepen Powerpeers, 

bestaand uit afnemers, opwekkers en lokale bronnen, die (virtueel) onderling opgewekte elektriciteit 

uitwisselen.  

 

4. Je kunt Community-member worden door je aan te melden bij Powerpeers via de pagina van de specifieke 

Community waar je je bij aan wilt sluiten. Ook als je verhuist blijf je onderdeel van de Community waar je je bij 

hebt aangesloten. 

 

5. Door met verschillende Powerpeers samen een Community te vormen  en onderling opgewekte elektriciteit uit 

te wisselen, kunnen we samen een verduurzamingsgolf in beweging zetten. Powerpeers heeft daarom iets 

bijzonders voor Community members: ‘Sparen voor Elkaar’.   

 

Sparen voor Elkaar 

6. De Powerpeers spaarpot heeft tot doel lokaal de energietransitie te versnellen en kan ingezet worden door 

leden van de Community voor lokale initiatieven en projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de 

Community. 

 

7. Maandelijks vult Powerpeers de Powerpeers spaarpot ten behoeve van een Community op basis van het aantal 

nieuwe klanten dat zich als lid van die specifieke Community bij Powerpeers aanmeldt en bij Powerpeers en de 

Community aangesloten blijft. 

 

Uitsluitingen 

8. Je kunt je alleen als lid aanmelden bij de specifieke Community als je aan de voorwaarden van die specifieke 

Community voldoet (indien van toepassing). Kijk op je Community pagina op de website van Powerpeers voor 

meer informatie hierover.  

 

9. Zeg je je energiecontract met een vaste looptijd binnen de looptijd op? Dan vervalt de Powerpeers bijdrage die 

we voor jou in de Powerpeers spaarpot doen. 

 

10. Betaal je twee of meerdere termijnbedragen niet op tijd? Dan vervalt de Powerpeers bijdrage die we voor jou 

in de Powerpeers spaarpot doen. 

 

11. Wij introduceren het Community-programma en de Powerpeers spaarpot in goed vertrouwen en we 

verwachten dit ook terug van de Community-members. Houd er rekening mee dat we de Powerpeers spaarpot 

(gedeeltelijk) kunnen intrekken als we geloven dat klanten en/of projectgroep niet te goeder trouw handelen.  
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Toepasselijkheid 

12. Door je aan te sluiten bij een Community ga je akkoord met deze spelregels. Deze actie is geldig vanaf 1 juni 

2018. 

 

13. Op deze spelregels is Nederlands recht van toepassing. Powerpeers mag deze actie eerder beëindigen, 

onderbreken of veranderen zonder dit aan te geven en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. 

Uiteraard zullen we contact opennemen met de community leden om deze beslissing verder toe te lichten. 

Powerpeers en de door Powerpeers ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de 

deelnemer bij deelname aan deze actie.  

 

14. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën die je met ons wil delen? We horen graag van je! Neem contact met ons 

op en vertel je verhaal. Onderaan deze pagina vind je onze contactgegevens,  
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