OVEREENKOMST DEFAULT ENERGIELEVERANCIER
‘Default levering van elektriciteit op laadpalen in gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe’

De ondergetekende,
1. GEMEENTE […],
2. GEMEENTE […],
3. GEMEENTE […],
4. …
5. …
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de provincie Groningen, functie en naam , aan wie als
tot tekenen bevoegde persoon elke gemeente ter zake een volmacht heeft verleend in de tussen de
afzonderlijke gemeenten en de Provincie Groningen hierna elke gemeente afzonderlijk te noemen:
“Concessieverlener” en gezamenlijk te noemen “Concessieverleners”,
en
[naam default energieleverancier]
gevestigd te [plaats + straatnaam],
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie + naam],
KvK-nummer [nummer],
hierna te noemen: “Default energieleverancier”,
Concessieverlener(s) en Default energieleverancier gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

OVERWEGENDE DAT:
• Concessieverleners hebben voor het contracteren van een energieleverancier voor het
leveren van in Nederland opgewekte groene stroom voor laadpalen voor elektrische
voertuigen een perceel opgenomen in een Europese aanbesteding volgens de openbare
procedure voor de realisatie van een publieke laadinfrastructuur ten behoeve van de
provincies Groningen en Drenthe en deelnemende Groningse en Drentse gemeenten.
• Concessieverlener met Default energieleverancier een overeenkomst wenst te sluiten voor de
levering van groene stroom op de laadpalen die geplaatst worden door de CPO.
• Concessieverleners de ambitie hebben om vrije toegang voor levering van energie te
bewerkstelligen voor alle energieleveranciers in Nederland op de laadpalen die worden
geplaatst in deze concessie. Om dit te bewerkstelligen kunnen andere energieleveranciers
dan de default leverancier ook stroom leveren.
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1.
Onderwerp van de overeenkomst
1.1
Deze Overeenkomst voorziet in het leveren van in Nederland opgewekte duurzame
elektriciteit op de Laadpalen die worden geplaatst binnen het perceel ‘chargepoint operator’,
Concessiehouder staat hierbij andere vergunning houdende leveranciers van elektriciteit toe

1.2

elektriciteit te leveren op de laadpalen binnen het model van ‘vrije toegang tot de laadpaal’,
zoals beschreven in de offerte aanvraag.
De hieronder genoemde documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover de
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het
hoger genoemde document prevaleert boven het lager genoemde:
o Deze overeenkomst
o Beschrijvend document, zoals gepubliceerd op [xxx], inclusief de daarbij behorende
aanbestedingsdocumenten en Nota’s van Inlichtingen
o Algemene inkoopvoorwaarden [xxx]
o De inschrijving van de Default energieleverancier;
o Wanneer de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in het beschrijvend
document geëiste kwaliteit, prevaleert de inschrijving boven alle andere
contractdocumenten met uitzondering van deze Overeenkomst

Artikel 2.
Duur van de Overeenkomst
2.1
Deze overeenkomst gaat in na ondertekening door Partijen en wordt aangegaan voor een
periode van 3 jaar. Bij het verstrijken van deze periode kan de Overeenkomst door
Concessieverlener 7 maal worden verlengd met een periode van 1 jaar. De Overeenkomst
eindigt derhalve uiterlijk op [datum], zonder dat daartoe opzegging vereist is.
2.2
In het geval concessieverlener van de in het vorig lid vermelde optie tot verlenging gebruik
maakt zal zij dit minimaal 2 maanden vóór het expireren van de Overeenkomst schriftelijk
kenbaar maken aan Default energieleverancier.
Artikel 3.
Prijzen en tarieven
3.1
Default energieleverancier zal de geleverde levering en diensten, genoemd in artikel 1 van
deze Overeenkomst, verrichten tegen de volgende prijzen, zoals nader omschreven in de
inschrijving van de Default energieleverancier
Laadtarief: Energieprijs per kWh (all-in prijs en uitsplitsing naar de verschillende
componenten
€ xx (All-in prijs)
Uitsplitsing:
€….. (Leveringstarief)
€….. (Energiebelasting)
€….. (Opslag duurzame energie)
€….. (Eventuele overige opslagen, heffingen etc.)
Let op: de som van de uitgesplitste bedragen dient gelijk te zijn aan de all-in prijs
3.2

3.3

De door Partijen overeengekomen tarieven zijn:
3.2.1 In Euro’s exclusief BTW;
3.2.2 Vast gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Bij eventuele verlenging van de in artikel 2.1 beschreven perioden wordt de Energieprijs
opnieuw afgesproken. Dit gebeurt uiterlijk 3 maanden voor het einde van de in artikel 2.1
beschreven periode en voor de verlenging. De voorgestelde prijs is een afgeleide van de
inschrijfprijs waarop een correctie heeft plaatsgevonden op basis 1) van de ontwikkelingen in

de groothandelsmarkt ICE-Endex en 2) eventuele (structurele) wijzigingen in de
elektriciteitsmarkt en de daar aan gekoppelde risico op- en afslagen.
Artikel 4:
Verplichtingen default energieleverancier
4.1
De verplichtingen van de default energieleverancier zijn opgenomen in het ‘programma van
eisen default energieleverancier’.
Artikel 5:
Facturering en betaling
5.1
Chargepoint operator en Default energieleverancier maken onderlinge afspraken over de
facturatie.
Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

[Plaats + datum]

[Plaats + datum]

De Concessie verleners,

Default energieleverancier

namens deze Provincie Groningen
[Naam]

[Naam]

[Functie]

[Functie]

Handtekening

Handtekening

