Voorwaarden deelname voor de
hoogste terugleververgoeding van
Nederland.
Product: netto terugleververgoeding van Pure Energie op stroom die u opwekt met
zonnepanelen en niet zelf verbruikt.
Vergoeding: de hoogte van de terugleververgoeding bij Pure Energie is per 1 augustus
2016 12ct per kilowattuur, exclusief BTW voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten
gaat deze vergoeding in per 1 September 2016.
Verbruik: deze voorwaarden zijn alleen geldig voor huishoudens met een maximaal
verbruik tot 10.000 kWh en 5.000 m³ gas.
Aansluiting: de terugleververgoeding is alleen van toepassing op een aansluiting waarop
ook een leveringscontract actief is. Aansluitingen voor enkel teruglevering vallen buiten
deze actie
Klanten: deze voorwaarden zijn geldig voor consumenten die zich aanmelden bij Pure
Energie vanaf 1 augustus 2016.
Maximumverbruik: u kan maximaal 1500 kWh terugleveren tegen de
terugleververgoeding van €0,12 cent. Bij een hogere teruglevering wordt het restant
vergoed tegen het daltarief afgesproken binnen uw contract.
Termijnbedrag: bij de bepaling van uw termijnbedrag kunt u aangeven hoeveel stroom u
verwacht op te wekken met zonnepanelen. Samen spreken we dan een termijnbedrag af.
Analoge meter: als u gebruik maakt van een analoge meter wordt uw verbruik en
opwekken door Pure Energie ingeschat op basis van marktgegevens.
Tariefwijziging: Pure Energie behoudt te allen tijden het recht om de hoogte van de
terugleververgoeding te wijzigen. We volgen de markt, wet- en regelgeving en zouden bij
gegronde redenen de vergoeding kunnen aanpassen. Wij stellen u als klant daarvan vooraf
op de hoogte. De terugleververgoeding maakt geen onderdeel uit van uw
leveringsovereenkomst. Het is een extra vergoeding die wij bieden om de duurzame klant
tegemoet te komen voor het zelf opwekken van groene stroom.
Wanneer er tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden
geconstateerd worden, zijn deze voorwaarden van toepassing.
Meer informatie over salderen en terugleververgoeding kun je vinden op: https://pureenergie.nl/acties/terugleververgoeding
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