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Modelcontractvoorwaarden gas met CO2-compensatie 
 

 
1 Energielevering 
 
1.1 Toepasselijkheid 
Deze Modelcontractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van gas met CO2-
compensatie bij een gasaansluiting voor maximaal 40 m3 (n) per uur. Het Powerpeers 
Modelcontract is een contract voor onbepaalde tijd met variabele leveringstarieven. 
 

1.2 Gas 
Met Powerpeers gas met CO2-compensatie geef je Powerpeers de opdracht de CO2-uitstoot 
van jouw gasverbruik elders in de wereld te compenseren. Daarvoor koopt Powerpeers CO2-
uitstootrechten aan. De CO2-uitstootrechten die Powerpeers aankoopt, zijn ‘Certified 
Emission Reductions’ (CERs) en/of ‘Voluntary Emission Reductions’ (VERs). Deze CERs 
en/of VERs zijn afkomstig van duurzame energieprojecten die vaak in ontwikkelingslanden 
worden gerealiseerd. Meer informatie over deze projecten kun je vinden op de website van 
Powerpeers, www.powerpeers.nl. 
Powerpeers kan de projecten waarvoor ze CERs en/of VERs inkoopt veranderen als de 
marktomstandigheden dit vragen. We zullen dit dan aangeven op onze website. 
 
2 Tarieven en betaling 
 
2.1 Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar 
• De variabele leveringskosten (de tarieven per m3) behorende bij het Modelcontract 

worden door marktontwikkelingen beïnvloed. 
• Powerpeers kan de variabele leveringskosten aanpassen per 1 januari en 1 juli van elk 

jaar. Hierbij hanteert Powerpeers B.V. de volgende criteria: De prijzen van gas zijn iedere 
dag anders. Powerpeers zorgt ervoor dat jij hier zo weinig mogelijk last van hebt. 
Hierdoor betaal jij in principe in per periode van 6 maanden hetzelfde voor je gas. Als de 
prijzen tussen 2 periodes van 6 maanden sterk wijzigen, kan het zo zijn dat Powerpeers 
haar leveringstarieven na 6 maanden aanpast.   

• Bij onvoorziene wijzigingen in de markomstandigheden kan Powerpeers de 
leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen. 

 

2.2 Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten 

• Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt je tijdig voor de wijziging persoonlijk 
geïnformeerd over de nieuwe leveringskosten. 

• Ook bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld 
in artikel 2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden informeert Powerpeers je hierover 
persoonlijk en tijdig voor de tariefwijziging.  

• De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website www.powerpeers.nl op de 
voorwaarden en tarieven pagina onder het kopje ‘Modelcontract’. 

 
  

http://www.powerpeers.nl/
http://www.powerpeers.nl/
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2.3 Betalingsvoorwaarden 

De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie zijn: 
• Bij betaling door middel van automatische incasso vindt afschrijving plaats op de door 

Powerpeers aan jou aangegeven datum. 
• Bij betaling door overschrijving via bank geldt een betalingstermijn van 14 dagen; 
• Indien je via een andere methode dan automatische incasso wilt betalen, zijn hier kosten 

aan verbonden. Deze kosten kun je terugvinden op het tarievenblad.  
• Wanneer een incasso gestorneerd wordt of je een betalingstermijn overschrijdt volgt een 

aanmaning. Aan deze aanmaning zijn geen kosten verbonden, wel word je erop gewezen 
dat je vanaf dat moment nog eens 14 dagen de tijd hebt om jouw achterstallige betaling 
alsnog te voldoen en dat bij het wederom uitblijven van de deze betaling er na deze 14 
dagen kosten in rekening gebracht zullen worden. 

• Indien je na deze 14 dagen niet betaald hebt ontvang je een incassobrief. Dit is de laatste 
mogelijkheid om te betalen voordat het incassotraject wordt gestart. Powerpeers brengt 
daarnaast ook wettelijke incassokosten van minimaal € 40, - in rekening.  
De wettelijke kosten voor deze vordering zijn terug te vinden op: 

www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten. Wij informeren je dat je er voor moet zorgen 

dat het bedrag én de incassokosten binnen 7 dagen op onze rekening staan. 

• Indien de betaling na deze 7 dagen nog steeds niet is voldaan, wordt je hiervan nog een 

keer op de hoogte gesteld middels een vooraankondiging waarin staat dat bij het verder 

uitblijven van opvolging de levering van elektriciteit en/of gas zal worden afgesloten. 

Powerpeers zal vervolgens een deurwaarder inschakelen waarbij de bijbehorende kosten 

voor jouw rekening zijn. In de vooraankondiging staat een datum. Vanaf deze datum heb 

je nog 20 dagen om het totale openstaande bedrag te betalen. Betaal je deze niet op tijd, 

dan beëindigen wij het leveringscontract en geven dit door aan de netbeheerder. 

Beëindiging van het leveringscontract zal plaatsvinden conform de Regeling afsluitbeleid 

voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas. 

• Powerpeers geeft, 10 werkdagen voorafgaand aan de definitieve einde levering, aan 
jouw netbeheerder door dat het leveringscontract met je wordt stopgezet en dat wij de 
levering zullen beëindigen voor de betreffende aansluiting.  

 

2.4 Waarborgsommen/financiële garanties 
Powerpeers spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met je af, nadat wij je voor 
het sluiten van de overeenkomst hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben 
geïnformeerd. In dat geval vind je deze afspraak ook in de bevestigingsbrief.  
 

3 Looptijd en opzegging 

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
3.1 Start levering 
De levering start aansluitend op het moment dat je contract met jouw oude leverancier 
rechtsgeldig eindigt of op de datum die je ons als gewenste startdatum hebt opgegeven.  
Het moment waarop de levering start wordt met je overeengekomen. In de bevestigingsbrief 
wordt de overeengekomen startdatum bevestigd.. 
 
3.2 Bedenktijd 
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de 
overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van jouw 
bevestigingsbrief. 
 
  

http://www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten


 

 Modelcontractvoorwaarden gas met CO2-compensatie 08/12/2016 3 

Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, moet je ons, 
Powerpeers B.V. 
Postbus 22214  
1100 CE Amsterdam 
Telefoonnummer:  020-2202300 
e-mailadres:    service@Powerpeers.com 
 
(bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van jouw beslissing de 
overeenkomst te annuleren. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde 
‘modelformulier voor ontbinding/herroeping’, maar je bent hiertoe niet verplicht. 
Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om je mededeling betreffende je 
annulering te verzenden voordat de bedenktermijn eindigt. 
 
Leveringskosten na start levering indien je gebruik maakt van de bedenktermijn 
Wanneer je tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van jouw wettelijk recht de 
overeenkomst te annuleren nadat de levering is begonnen ben je voor het reeds geleverde 
een vergoeding verschuldigd op voorwaarde dat je 
• uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk 

of op andere duurzame gegevensdrager, hebt verzocht om tijdens de bedenktijd met 
levering te beginnen; en 

• bent geïnformeerd over het feit dat je de kosten voor levering moet betalen als je besluit 
gebruik te maken van jouw recht op bedenktijd. 

 
3.3 Beëindiging contract 

• Dit contract kan je beëindigen door opzegging bij Powerpeers of via jouw nieuwe 
leverancier. Opzegging is kosteloos. 

• De opzegtermijn bedraagt 30 dagen. 
• Wanneer je de opzegging niet via jouw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op 

te zeggen, dan dien je dit te doen via www.powerpeers.nl/opzeggen. 
 
 
4 Privacy 

Powerpeers B.V. verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om jouw 
persoonsgegevens. Jouw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van jouw aanvraag, 
het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. Wij gebruiken jouw gegevens ook voor 
e-mailberichten ter promotie van producten of diensten van Powerpeers B.V. Dit doen wij 
alleen als wij je bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat je geen 
prijs stelt op informatie over producten en diensten van Powerpeers B.V., en je van deze 
gelegenheid geen gebruik hebt gemaakt. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan 
derden of aan jou e-mailberichten versturen namens derden. 
 
Bij ieder bericht dat je van ons ontvangt zit een mogelijkheid om je af te melden. Stel je geen 
prijs op informatie over producten en diensten van Powerpeers? Dan kun je dit kenbaar 
maken aan Powerpeers B.V. via internet www.powerpeers.nl/voorwaarden/privacy. 
 

5 Voorwaarden 

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene 
Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, deze 
Modelcontractvoorwaarden, onze Kwaliteitscriteria en het Tarievenblad. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt 
hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden. Alle voorwaarden kun je vinden op: 
http://www.powerpeers.nl. 

http://www.powerpeers.nl/opzeggen
http://www.powerpeers.nl/privacy
http://www.powerpeers.nl/

