Contractvoorwaarden Vrijopnaam
stroom en gas variabel
1. Jouw energie
Vrijopnaam levert uitsluitend groene zonnestroom opgewekt in Nederland en
CO2 -gecompenseerd gas. Het geleverde gas is aardgas waarvan de CO2-uitstoot volledig
gecompenseerd wordt met Gold Standard Projecten. Dit is de hoogst mogelijke gradatie van
CO2-compensatie.

2. Tarieven
Vrijopnaam stelt de prijs voor energie per maand vast. Veertien dagen voorafgaand aan de
betreffende maand worden tarieven gepubliceerd in de Vrijopnaam-app. Een tariefperiode is gelijk
aan een kalendermaand.
Voor het stroom en gas variabel contract geldt een maximum jaarverbruik van 20.000 kWh stroom
en/of 8.000 m3 gas.
Wek je, per tariefperiode, met eigen zonnepanelen thuis meer zonnestroom op dan je verbruikt,
ontvang je hiervoor een terugleververgoeding. De terugleververgoeding kan maandelijks wijzigen
en vind je terug op het tarievenblad in de (web)app of ‘Mijn Vrijopnaam – omgeving’.

3. Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Je kunt het contract altijd beëindigen met
een opzegtermijn van 30 dagen. Je opzegging is kosteloos.
Wanneer je de opzegging niet via je nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen,
dan dien je dit schriftelijk te doen via brief naar Vrij Op Naam B.V., o.v.v. “opzegging contract”,
Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen of via email naar klantteam@vrijopnaam.nl o.v.v. “opzegging
contract”.

4. Aansluit- en transportovereenkomst
Vrijopnaam is verplicht om namens je netbeheerder een aansluit- en transportovereenkomst
(ATO) met je tot stand te brengen. Dit is een contract tussen jou en jouw netbeheerder voor het
transporteren van energie. Meer informatie kun je vinden op www.vrijopnaam.nl/voorwaarden.

5. Betaalwijze
Je machtigt Vrijopnaam om de bedragen die je aan Vrijopnaam moet betalen automatisch te
incasseren. Het is ook mogelijk om deze bedragen zelf over te maken. Je dient hiertoe zelf een
verzoek in te dienen bij Vrijopnaam via de klantenservice.

6. Voorwaarden
Voorwaarde hierbij is dat het gaat om kleinverbruikersaansluitingen met een verblijfsfunctie.
Klanten die de stroom en eventueel gas gebruiken voor de uitoefening van bedrijf of beroep
komen hier niet voor in aanmerking. Aanmeldingen van klanten die niet voor dit contract in
aanmerking komen, worden niet in behandeling genomen.
Op het contract zijn de Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektriciteit en Gas aan
kleinverbruikers van toepassing. Ook houdt Vrijopnaam zich aan de Gedragscode Consument en
Energieleverancier en de Gedragscode Slimme meter. Deze gedragscodes en andere voorwaarden
kan je nalezen op www.vrijopnaam.nl/voorwaarden.

