
{Naam} 

{Straat}  

{Postcode} {Plaats} 

BEVESTIGINGSBRIEF: Welkom bij Zonneplan Energie 

Welkom als klant bij Zonneplan Energie. Hieronder vind je een overzicht van je gegevens, je tarieven 

en de andere voorwaarden van je contract:  

Jouw gegevens Leveringsadres  
(wanneer dit afwijkt van het adres onder jouw gegevens) 

Jouw contract 

Je hebt een Zonneplan Energie Modelcontract gesloten voor de levering van {stroom en gas} voor 

onbepaalde tijd met een variabele prijs. De elektriciteit die wij leveren is afkomstig van duurzame 

bronnen (garanties van oorsprong). De voorwaarden voor beëindiging van het contract vind je in de 

contractvoorwaarden. 

Naam {Naam} 

Adres {Straatnaam} 

Postcode {Postcode} 

Plaats {Plaats} 

Telefoonnummer {telefoonnummer} 

E-mailadres {emailadres} 

Geboortedatum {geboortedatum} 

Bank/Gironummer {Bankrekeningnummer} 

Klantnummer {klantnummer} 

Naam {Naam} 

Aansluitadres {Straatnaam} 

Postcode {Postcode}  

Plaats {Plaats} 

Contract Modelcontract Elektriciteit Modelcontract Gas 

Tekendatum contract  {dd-mm-jjjj} {dd-mm-jjjj} 

Startdatum contract {dd-mm-jjjj} {dd-mm-jjjj} 

Looptijd contract Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd 

Opzegtermijn 14 dagen 14 dagen 

Garantie van oorsprong EU wind of NL wind/zon - 

EAN Aansluiting {EAN aansluiting} {EAN aansluiting} 

Tarief type Variabele prijs Variabele prijs 
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Jouw kosten 

Per maand ga je een voorschot betalen van € {termijnbedrag}. Een keer per jaar vindt een 

eindafrekening plaats. Jouw tarief per kWh stroom hangt af van je elektriciteitsmeter. Bij de in dit 

modelcontract vermelde leveringsperiode wordt uitgegaan van:  

• Normaal: alle uren op werkdagen tussen 8:00 uur en 20:00 uur exclusief erkende feestdagen. 

• Dal: alle uren op werkdagen tussen 20:00 uur en 8:00 uur en alle uren op zaterdagen, 

zondagen en erkende feestdagen. 

De kosten voor energiebelasting, transport, netbeheer zijn gebaseerd op de tarieven voor 2022. 

Daarnaast geld per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie per kalenderjaar een teruggave 

van de energiebelasting. De hoogte hiervan worden door de overheid en jouw netbeheerder bepaald.  

De met jou afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract (inclusief 
overheidsheffingen en btw): 

Elektriciteit - Prijzen inclusief btw 

Gas - Prijzen inclusief btw 

De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1 januari en 1 juli van elk jaar. Je vindt 
de voorwaarden voor tariefswijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden. De meest actuele tarieven zijn 
steeds beschikbaar op de website zonneplan.energie.nl onder het kopje Modelcontract. 

Levering door Zonneplan 

Daltarief: € 2,00  per kWh 

Normaal tarief € 2,00  per kWh 

Enkeltarief € 2,00  per kWh 

Vaste leveringskosten: € 6,25 per maand 

Levering door Zonneplan 

Tarief inclusief regiotoeslag: € 6,00 per m³ 

Vaste leveringskosten: € 6,25 per maand 
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Terugleververgoeding en salderen 

Als je zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert geldt het volgende: de 

salderingsregeling wordt toegepast. De terugleververgoeding is gelijk aan de contractprijs. Als je 

meer dan je energieverbruik teruglevert, dan is de terugleververgoeding voor dit deel € 0,10 per 

kWh. Meer informatie hierover vind je op www.zonneplan.nl/kenniscentrum.  

Wijze van betaling  

Je kunt bij ons kiezen tussen twee methoden van betaling: per automatische incasso óf per 

handmatige overschrijving. De automatische incasso vindt plaats tussen de vijfde en de tiende 

dag na dagtekening van de factuur. Als je de betaling handmatig wil voldoen vragen we je de 

factuur binnen een betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. 

Jouw voorwaarden 

Jouw contract bestaat uit: 

• Deze bevestigingsbrief 

• Contractvoorwaarden (Bijlage A Modelcontract)

• Algemene Leveringsvoorwaarden (Bijlagen B1) 

• Kwaliteitscriteria (Bijlage B2)

• Herroepingsformulier (Bijlage C)

Bedenktijd 

Mocht je je nog bedenken, dan kun je kosteloos binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van deze 

bevestiging opzeggen. Dit doe je door het bijgevoegde “Herroepingsformulier” in te vullen en op te 

sturen of door telefonisch of via mail contact op te nemen. 

Vragen?  

Neem een kijkje op www.zonneplan.nl/kenniscentrum om alles te weten te komen over Slimme 

energie van Zonneplan Energie. Je kan ook contact met ons opnemen door te bellen naar 088 – 020 

3000 of te mailen naar energie@zonneplan.nl. We nemen graag de tijd voor jou. 

Zonneplan Energie B.V. • Burgemeester Roelenweg 13D 8021 EV Zwolle • 088 - 020 3030

www.zonneplan.nl/energie • energie@zonneplan.nl • KVK 77632990 • BTW NL8610.72.844.B01 • BANK NL92ABNA0881219169

http://www.zonneplan.nl/kenniscentrum
http://www.zonneplan.nl/kenniscentrum
mailto:energie@zonneplan.nl



