Productvoorwaarden Pure Energie Stroom en Gas voor zakelijke
kleinverbruikers
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Op de levering van elektriciteit en gas aan zakelijke kleinverbruikers zijn de ‘Algemene voorwaarden
voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017’ (hierna: Algemene Voorwaarden)
van Raedthuys Energie B.V. van toepassing en deze productvoorwaarden (hierna samen: de
leveringsvoorwaarden), zoals deze op enig moment zullen luiden en indien hiervan niet uitdrukkelijk
is afgeweken. Als zakelijke kleinverbruikers worden aangemerkt: afnemers van elektriciteit en/of gas,
die een aansluiting hebben met een doorlaatwaarde (aansluitcapaciteit) van ten hoogste 3x80
ampère en/of een totale capaciteit van ten hoogste 40 m3/h gas en die de elektriciteit en/of het gas
niet enkel voor huishoudelijke doeleinden gebruiken. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze
productvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen vermeld is in de
productvoorwaarden. Desgevraagd worden de leveringsvoorwaarden gratis toegezonden. Ze zijn
ook in te zien op www.pure-energie.nl.
Wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan opzegging via de nieuwe
leverancier of schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
De afnemer machtigt Raedthuys Energie voor zover nodig tot het opzeggen van zijn overeenkomst
tot levering van elektriciteit en/of gas met zijn voormalige leverancier. Raedthuys Energie is
gemachtigd om de Netbeheerkosten (periodieke kosten voor aansluiting en transport en eventueel
andere zaken/diensten) aan de netbeheerder te betalen en deze kosten bij de klant in rekening te
brengen.
Elke leveringsovereenkomst gaat in per de datum waarop de eerste levering door Raedthuys Energie
plaatsvindt. De levering gaat in per overeengekomen datum of, indien niet aangegeven door
afnemer, per eerst mogelijke datum. Raedthuys Energie B.V. informeert de klant schriftelijk of via email over deze datum.
Wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan wordt deze, behoudens opzegging, na
afloop omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen de dan geldende variabele tarieven
voor elektriciteit en/of gas. Opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan via de nieuwe
leverancier of schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. In geval
van voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt een opzegvergoeding in
rekening gebracht aan de afnemer.
De zakelijke kleinverbruiker is in geval van voortijdige beëindiging een direct opeisbare
beëindigingsvergoeding verschuldigd aan Raedthuys Energie B.V. De hoogte van deze
beëindigingsvergoeding wordt bepaald door Raedthuys Energie B.V. en wordt berekend op basis van
het aantal maanden tussen de voortijdige beëindigingsdatum van de Overeenkomst enerzijds en de
oorspronkelijke einddatum van de Overeenkomst anderzijds. De beëindigingsvergoeding kan
bestaan uit onder andere de volgende componenten:
a. Kosten voor de verkoop van reeds ingekochte elektriciteit;
b. Overeengekomen toeslagen;
c. Kosten voor transport en diensten;
d. Kosten voor afhandeling van de tussentijdse beëindiging;
e. Schade als gevolg van het terugdraaien van door Raedthuys Energie B.V. namens de afnemer
ingenomen financiële posities welke direct voortvloeien uit ingenomen inkooppositie(s);
f. Overige gederfde inkomsten en/of kosten, zoals niet gerealiseerde winst, niet in rekening
gebrachte vaste vergoedingen en een rentevergoeding.
In geval van voortijdige beëindiging op grond van artikel 6 zijn de bedragen, die de afnemer op het
moment van beëindiging van de Overeenkomst al verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar. Het
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rechtmatig gebruik door Raedthuys Energie B.V. van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel leidt
niet tot aansprakelijkheid van Raedthuys Energie B.V. voor de eventuele daaruit voortvloeiende
schade
De kosten voor de levering van gas bestaan uit de variabele leveringskosten per m3, de vaste
leveringskosten in verband met de gaslevering, BTW, Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en
Regiotoeslag gas.
De kosten voor de levering van elektriciteit bestaan uit de variabele leveringskosten per kWh, de
vaste leveringskosten in verband met de elektriciteitslevering, BTW, Opslag Duurzame Energie en
Energiebelasting.
Raedthuys Energie publiceert haar tarieven op de website (www.pure-energie.nl) of stelt deze op
verzoek in een tarievenoverzicht beschikbaar. Teksten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de
vermelde tarieven en teksten kunnen geen rechten ontleend worden. Indien er sprake is van een
overeenkomst voor onbepaalde looptijd wordt het levertarief gehanteerd zoals die geldt per de
datum waarop de eerste levering door Raedthuys Energie plaatsvindt. Dit tarief kan periodiek worden
gewijzigd. Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt het levertarief
gehanteerd dat geldig is op het moment van afsluiten.
De vermelde tarieven zijn, voor zover niet anders bepaald, exclusief Energiebelasting, Regiotoeslag,
de Netbeheerkosten en exclusief BTW.
Bij gaslevering is een regiotoeslag gas van toepassing die verschilt per gas regio. Bij verhuizing naar
een andere gas regio zal Raedthuys Energie dit tarief aanpassen aan het in die regio geldende tarief.
Bij betaling op basis van ontvangen factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen; bij automatische
incasso vindt afschrijving plaats op de door Raedthuys Energie aangegeven datum.
De vermelde tarieven voor de levering van gas zijn geldig voor een aansluiting met een maximale
capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur.
De vermelde tarieven voor de levering van elektriciteit zijn geldig voor een aansluiting met een
maximale capaciteit van ten hoogste 3x80A.
Indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kunnen de tarieven gedurende de
looptijd door marktontwikkelingen worden beïnvloed. Bij een overeenkomst met een vast levertarief,
blijft het levertarief gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd. Voorgaande geldt niet
voor wijzigingen in energiebelasting, opslag duurzame energie, regiotoeslag, netbeheerkosten en
BTW.
Bij verhuizing is de klant gehouden aan Raedthuys Energie tenminste 14 werkdagen vóór de
verhuisdatum een verhuisbericht te zenden. De overeenkomst blijft na verhuizing in stand.
Raedthuys Energie kan voorwaarden stellen alvorens uw aanvraag te accepteren.
Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door Raedthuys Energie, naast de doeleinden zoals
omschreven in de Algemene Voorwaarden, gebruikt voor het accepteren van de aanvraag en alle
relevantie administratieve handelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ook
kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten. Indien u
deze informatie niet wilt ontvangen kunt u dit telefonisch (088 - 10130000), via de mail (info@pureenergie.nl) of per post (Raedthuys Energie B.V., o.v.v. ‘recht van verzet’, Postbus 3141, 7500 DC,
Enschede) aan Raedthuys Energie melden.
In het geval u als Obligatiehouder beschikt over rente en aflossing in kW-uren dan faciliteert
Raedthuys Energie in overeenstemming met de Obligatievoorwaarden voor u de ontvangst van de u
toekomende kW-uren en zal deze voor u op uw leveringsadres afleveren en de aanvullende levering
ten behoeve van uw verbruik op uw leveringsadres verzorgen. De belastingen en heffingen die
Raedthuys Energie krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in
rekening te brengen zullen worden berekend over uw totale verbruik.

Artikel 21. Raedhtuys Energie B.V. heeft het recht deze productvoorwaaarden éénzijdig en zonder toestemming
vooraf van de afnemer te wijzigen. De afnemer stemt daarmee reeds nu voor alsdan op voorhand in.
Wijzigingen in deze productvoorwaarden worden 10 werkdagen voor inwerkingtreding bekend
gemaakt.

