ALGEMENE VOORWAARDEN
Jules Energy Projects B.V.
inzake levering van elektriciteit,
alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit,
bij zakelijke Grootverbruikers

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zakelijk Grootverbruik aansluitingen, waarbij de
levering van elektriciteit en de inkoop en/of verkoop van elektriciteit door Jules Energy Projects B.V.
wordt verzorgd.
Artikel 1: Definities
De hieronder genoemde begrippen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben
dezelfde betekenis als de begrippen in de in de Elektriciteitswet en de Technische Codes Elektriciteit,
tenzij daarvan in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken. In deze Algemene Voorwaarden
wordt verstaan onder:
Aansluiting:

Een of meer verbindingen tussen een Net en een onroerende
zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van
de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen
een of meer verbindingen tussen een Net dat wordt beheerd
door een Netbeheerder en een Net dat beheerd wordt door
een ander dan die Netbeheerder.

Aansluit- en transportdiensten:

Diensten van de Netbeheerder ten behoeve van de
aangeslotene, betrekking hebbende op transport en
distributie van elektriciteit, de levering van blindverbruik en
het beschikbaar stellen van de Aansluiting.

Af-/ inschakelbaar vermogen:

Een of meer installaties van de Klant die afgeschakeld en/of
ingeschakeld kunnen worden op vooraf bepaalde tijdstippen
zodat consumptie en productie van elektriciteit op ieder
tijdstip kan worden geregeld.

Afname:

De afname door Jules Energy van de met Klant
overeengekomen hoeveelheid elektriciteit op het
Leveringspunt.

Afnemer:

Een ieder die over een aansluiting beschikt op een Net.

Algemene Voorwaarden:

Deze ‘Algemene Voorwaarden Jules Energy Projects B.V.
inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop
van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers’, inclusief
wijzigingen daarvan.
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APX:

Marktorganisator van een elektriciteitsmarkt (Spotmarkt),
waarbij via een beurs door erkende partijen in elektriciteit
wordt gehandeld en waar vraag en aanbod van elektriciteit bij
elkaar komen en tot een transparante prijsvorming leiden.

Centraal Aansluitingenregister:

In het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) worden de
gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in
Nederland opgeslagen. Naast informatie over aansluitingen,
biedt het C-AR ook functionaliteit om direct mutatieprocessen
te verwerken. Zo biedt het C-AR aan leveranciers
functionaliteit om direct switches, inhuizingen, uithuizingen en
einde levering processen af te handelen. Leveranciers kunnen
voor hun eigen klanten rechtstreeks op het C-AR specifieke
kenmerken, zoals tenaamstelling, onderhouden. Ook kunnen
meetverantwoordelijken (op grootverbruik aansluitingen)
wijzigingen met betrekking tot hun meetverantwoordelijkheid
doorvoeren. De directe verwerking op het C-AR biedt
marktpartijen grote voordelen, omdat onmiddellijk duidelijk is
of een marktproces en transactie geslaagd is. In het C-AR kan
op elk moment slechts 1 leverancier per aansluiting geldig zijn,
zodat er geen conflicten kunnen ontstaan over welke
Leverancier wanneer een aansluiting heeft beleverd. Het C-AR
bevat de juiste registratie en geldt als gemeenschappelijke
waarheid bij eventuele onduidelijkheden.

Commodity prijs:

De prijs voor Levering van elektriciteit, uitgedrukt in
Eurocent/kWh, inclusief de kosten voor Programmaverantwoordelijkheid, restprofiel en onbalans en exclusief
BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en/of
heffingen en exclusief kosten van de Netbeheerder (aansluit-,
transport- en meetkosten), tenzij anders aangegeven in de
Leveringsovereenkomst.

Consumptie inkoop/levering:

Werkelijke afname in kWh, gemeten door de Netbeheerder,
waarbij de elektriciteit vanaf het openbare net aan de Klant
wordt geleverd.

Continu registrerende meting:

Bepaling van uitgewisselde elektriciteit bij een aangeslotene
met een gecontracteerde transportcapaciteit groter dan of
gelijk aan 100 kW, die dagelijks wordt uitgelezen en wordt
geregistreerd in perioden van 15 minuten.
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Contractperiode:

De periode gedurende welke Leveringen en Afnamen van
elektriciteit plaatsvinden uit hoofde van de Overeenkomst.

Elektriciteitswet:

De wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de
productie, het transport en de levering van elektriciteit,
inclusief wijzigingen daarvan.

Geplande levering:

Vooraf verwachte uit te wisselen elektriciteit op basis van
uitgevoerde handelstransacties.

Groepsmaatschappij:

Groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk
Wetboek.

Grootverbruik aansluiting:

Aansluiting op een Net met een totale maximale
doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 Ampère.

Grootverbruiker:

Afnemer die beschikt over een Grootverbruik aansluiting; een
Aansluiting op een Net met een totale maximale
doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 Ampère.

Handelsin- en verkoop:

Transactie op de termijnmarkt, waarbij het te verhandelen
elektrisch vermogen, de tijdstippen waarop het elektrisch
vermogen geleverd zal worden en de prijs zijn vastgelegd.

Ingesteld vermogen:

Nominaal vermogen van de installatie(s) van Klant zoals deze
geregistreerd zijn in de systemen van Jules Energy.

Installatie:

Installatie van de Klant die in staat is om elektriciteit op te
wekken.

IntraDay markt:

Energiemarkt voor handel in energie, waarop erkende
marktpartijen in elektriciteit handelen voor de periode tussen
de dagelijkse dagmarkt (gate closure time APX markt) en het
moment van Levering (effectieve afname/injectie van
elektriciteit).

Jules Energy:

Jules Energy Projects B.V., ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 67262244,
statutair gevestigd te Bodegraven, en diens rechtsopvolger(s).
Jules Energy is een Leverancier van elektriciteit en handelaar
in elektriciteit.

Jules Schakelbox:

Geheel van hardware- en softwaresystemen waarmee het
gerealiseerde schakelschema van Julesmart kan worden
ingelezen en waarmee opdrachten kunnen worden gegeven.

Julesmart:

Webapplicatie van Jules Energy, waarmee de Klant zijn
energieportefeuille kan inzien en beheren, voor zowel de
Termijnmarkt, de Spotmarkt, als de Onbalanskosten en –
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opbrengsten, de metingen en de facturatie. Julesmart
opereert in een beveiligde en afgeschermde omgeving.
Klant:

Contractpartij in Overeenkomst(en) met Jules Energy dan wel
de partij met wie Jules Energy over genoemde
Overeenkomst(en) in onderhandeling is, die Grootverbruiker
en/of Producent is, beschikt over een of meerdere Installaties
voor eigen gebruik en het recht heeft deze installaties in te
zetten, of aan te passen, te modificeren en in bedrijf te stellen
en die beschikt over een Continu registrerende en op afstand
uitleesbare meting of die daar op grond van de Meetcode over
dient te beschikken.

Klantgegevens:

Alle gegevens van de Klant die Jules Energy nodig heeft om
haar administratie te voeren. Hieronder vallen: De EANcode(s), de overige productie- en verbruiksgegevens waarop
de Leveringsovereenkomst is gebaseerd, bankgegevens en de
gegevens die door Klant in het kader van de door Leverancier
over te nemen Programmaverantwoordelijkheid aan
Leverancier worden verstrekt. In de Leveringsovereenkomst
worden deze gegevens opgevraagd.

Kredietwaardigheid:

Het vermogen van de Klant om de financiële verplichtingen uit
hoofde van de Leveringsovereenkomst na te komen.

Kwartiervermogen (maximaal):

De hoogst mogelijke vermogensregistratie door de
meetinrichting in kW in een kwartier.

kWh:

Kilowatt uur, een hoeveelheid energie van 1.000 Watt,
gedurende een uur.

Landelijk Netbeheerder:

Een vennootschap die op grond van artikel 10, lid 2,
Elektriciteitswet is aangewezen als beheerder van het
Nederlandse hoogspanningsnet dat alle regionale
elektriciteitsnetten met elkaar verbindt (op het moment van
opstellen van deze Algemene Voorwaarden is de Landelijk
Netbeheerder TenneT).

Leverancier:

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het
leveren van elektriciteit.

Leverancierswissel:

Een wisseling van leverancier.

Levering:

De beschikbaarstelling door Jules Energy van de met Klant
overeengekomen hoeveelheid elektriciteit op het
Leveringspunt.
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Leveringsovereenkomst:

Of energieovereenkomst; de Overeenkomst tussen Jules
Energy en de Klant inzake de inkoop en verkoop, Levering en
Afname van elektriciteit inclusief bijlagen, waaronder deze
Algemene Voorwaarden.

Leveringspunt:

Het punt op het Net waar door Leverancier elektriciteit ter
beschikking wordt gesteld ten behoeve van Grootverbruiker
en – voor zover het Leveringspunt niet samenvalt met de
Aansluiting – vanaf waar de Netbeheerder de Elektriciteit naar
de Aansluiting van Grootverbruiker zal transporteren.

Looptijd:

De periode zoals bepaald in de Leveringsovereenkomst, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

Meetcode:

Meetcode elektriciteit, onderdeel van de Elektriciteitswet die
onder andere beschrijft wat de meetverantwoordelijkheden
zijn voor Aansluitingen.

MWh:

Megawatt uur, energieverbruik van 1.000.000 Watt vermogen
gedurende een uur.

Net:

Een net zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder i,
Elektriciteitswet.

Netbeheerder:

Een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de
Elektriciteitswet is aangewezen voor het beheer van één of
meer Netten waarop de Installatie van Klant is of wordt
aangesloten.

Netcode:

De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a,
Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Netcode
Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.

Onbalanskosten en –opbrengsten:

Verrekening met de Programmaverantwoordelijke van
variabele kosten dan wel baten die Netbeheerder heeft
gerealiseerd bij het opheffen van onbalans.

Onbalansmarkt:

Markt waarop de Landelijk Netbeheerder streeft naar de
goedkoopste optie om de onbalans op te heffen, waarop de
Programmaverantwoordelijken hun elektrisch op- of
afschakelvermogen kunnen aanbieden tegen een door de
Programmaverantwoordelijken opgegeven grensprijs.

Overeenkomst:

Iedere afspraak tussen Jules Energy en een ander natuurlijk
persoon of rechtspersoon, die betrekking heeft op
inkoop/verkoop en/of Levering/Afname van elektriciteit
van/aan zakelijke Grootverbruikers, waaronder begrepen in
ieder geval de Leveringsovereenkomst en de daaruit
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voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomst(en).
Partijen:

De Klant en Jules Energy.

Producent:

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het
opwekken van elektriciteit.

Productieverkoop/teruglevering:

Werkelijke levering in kWh, gemeten door de netbeheerder,
waarbij de elektriciteit door de Klant aan het openbare
elektriciteitsnet wordt geleverd;

Programmaverantwoordelijkheid:

De programmaverantwoordelijkheid zoals omschreven in
artikel 1, eerste lid onder o, Elektriciteitswet. Elke partij die
één of meer aansluitingen op een Net heeft, is
programmaverantwoordelijk voor die Aansluiting. Dit
betekent dat die partij geacht wordt programma’s op te
stellen over de verwachte Levering van elektriciteit aan het
Net en de verwachte Afname uit het Net. Jules Energy regelt
deze verantwoordelijkheid voor de Klant via ENGIE.

Rating Agency:

Een gerenommeerde instelling die de Kredietwaardigheid van
een Klant kan vaststellen.

Referentie Jaarhoeveelheid:

De verbruiksgegevens zoals nader bepaald in de
Leveringsovereenkomst waarop de Leverovereenkomst is
gebaseerd.

Schakelschema:

Aan de hand van de door Klant ingestelde grenswaarden en
marktresultaten, een door Jules Energy uitgerekent schema
voor de installatie(s) van de Klant.

Spotmarkt:

De Spotmarkt is een plaats waar overschotten verhandeld en
tekorten gedekt worden ter zake elektriciteit. Dagelijks
worden de noteringen van elektriciteitsprijzen opgetekend en
gepubliceerd voor de Levering en/of Afname van elektriciteit
voor de volgende dag.

Systeemcode:

De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder c,
Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Systeemcode
Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.

Technische Codes Elektriciteit:

De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid,
Elektriciteitswet, inclusief wijzigingen daarvan.

Termijnmarkt:

Energiemarkt waarop erkende marktpartijen op termijn
energie kopen en verkopen. Het moment waarop de levering
van de electriciteit ingang vindt, ligt altijd meer dan 1 dag in de
toekomst.
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Vertrouwelijke Informatie:

Informatie zoals omschreven in artikel 16 van deze Algemene
Voorwaarden.

Website:

De website van Jules Energy.

Werkdag:

Iedere dag, behalve zaterdag, zondag en algemeen erkende
feestdagen in Nederland;

Werkelijke afname en levering:

De door de netbeheerder vastgestelde afname en levering in
kWh, hetzij via Continu registrerende meting (gemeten
verbruik) hetzij door middel van toepassing van een door de
netbeheerder geselecteerd standaardprofiel.

Artikel 2: Algemene bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten
en Overeenkomsten ter zake Levering van elektriciteit van Jules Energy aan de Klant en/of
de Afname (inkoop) van elektriciteit door Jules Energy van de Klant.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
vastgelegd en door Partijen rechtsgeldig zijn ondertekend, waarbij deze afwijkingen slechts
gelden per geval, tenzij uit de schriftelijke vastlegging anders blijkt.
3. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. In geval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse is de
Nederlandse tekst bij verschillen beslissend.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld onder gelding van de Elektriciteitswet 1998 met
de bijbehorende Net-, Systeem-, en Meetcodes. Hetgeen in die wettelijke bepalingen is
opgenomen is voor Partijen leidend bij eventuele onduidelijkheden ter zake bepalingen in
deze Algemene Voorwaarden.
6. Bij eventuele strijdigheid tussen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de
Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
7. De eventueel vernietigbaarheid of nietigheid van (een deel van) de Overeenkomst en/of
deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige delen van de Overeenkomst
en/of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel
geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt
bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of
vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
8. Indien Jules Energy in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene
Voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden niet
van toepassing zouden zijn of dat Jules Energy het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te
verlangen.
9. Het is Jules Energy toegestaan haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer in geval
van vaststelling en/of wijziging van de Elektriciteitswet, en/of andere toepasselijke wet- en
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regelgeving en/of Technische Codes Elektriciteit, teneinde deze Algemene Voorwaarden in
overeenstemming te brengen met die vaststelling. Jules Energy zal wijzigingen van de
voorwaarden ten minste vijftien (15) kalender dagen voor de inwerkingtreding bekend
maken. Deze aanpassingen en/of wijzigingen zullen veertien (14) dagen na datum van
bekendmaking in werking treden, tenzij in de bekendmaking een andere datum wordt
genoemd. Deze aanpassingen en/of wijzigingen zullen tevens van toepassing zijn op
bestaande Leveringsovereenkomsten.
10. Jules Energy maakt wijzigingen van haar voorwaarden bekend door middel van een
persoonlijke kennisgeving aan de Klant, en/of middels een kennisgeving bij de periodieke
nota die de Klant ontvangt, en/of door middel van een algemene kennisgeving op de
Website van Jules Energy.
11. De wijzigingen van de voorwaarden gelden eveneens voor reeds bestaande
Overeenkomsten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12. Indien Jules Energy haar voorwaarden wijzigt dan geeft dit de Klant geen recht om de
Overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 3: Aanbod

1. Elk aanbod van Jules Energy is vrijbijvend en herroepelijk, tenzij bij het aanbod expliciet is
vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
2. Alle bij een aanbod vermelde informatie en/of specificaties zijn uitsluitend bindend indien
zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
3. Indien een aanbod van Jules Energy niet binnen de gestelde termijn is aanvaard, vervalt het
aanbod.
4. De potentiële Klant zal de gegevens die Jules Energy van haar vraagt ten behoeve van het
formuleren van een aanbod aan Jules Energy verstrekken en instaan voor de juistheid en
volledigheid daarvan. Jules Energy kan eventueel aanvulling, verduidelijking of toelichting
vragen. Indien Jules Energy op basis van haar analyse van de aangeleverde gegevens tot het
oordeel komt dat zij met de potentiële Klant geen Overeenkomst wenst aan te gaan, is Jules
Energy niet gehouden een Overeenkomst met de potentiële Klant aan te gaan.

Artikel 4: Overeenkomst en aanvang levering en/of afname elektriciteit

1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment waarop Jules Energy van
de Klant het door Jules Energy aan de Klant gezonden aanbod, door de Klant rechtsgeldig
ondertekend en voorzien van een paraaf op elke pagina, retour ontvangen heeft.
2. Indien de Overeenkomst met twee of meer Klanten wordt aangegaan, is ieder van die
Klanten jegens Jules Energy hoofdelijk verbonden tot de nakoming van de Overeenkomst.
3. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
4. Voorafgaand aan de Levering of Afname door Jules Energy zorgt de Klant ervoor, dat er
betreffende de Levering of Afname van elektriciteit geen andere lopende overeenkomst(en)
meer zijn met andere partijen (Leveranciers) dan Jules Energy. De Klant dient er zorg voor te
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

dragen dat deze overeenkomst(en) is/zijn beëindigd. Indien de Klant niet voor (tijdige)
beëindiging heeft zorggedragen, dan is dat voor rekening en risico van de Klant.
De Klant zorgt ervoor dat Jules Energy op tijd beschikt over de noodzakelijke en correcte
gegevens om de Levering en Afname op de geplande begindatum en het geplande tijdstip te
kunnen starten, een en ander conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de
Klant niet (tijdig) voor de noodzakelijke en correcte gegevens heeft zorggedragen, dan is dat
voor rekening en risico van de Klant.
Klant zal, voor zover dat in haar vermogen ligt, ervoor zorg dragen dat iedere handeling
achterwege blijft, waarvan het gevolg is dat de Levering door Jules Energy kan worden belet
of belemmerd.
De Levering en/of Afname (inkoop) gaat in op de eerst mogelijke datum. Dat is of de in de
Overeenkomst genoemde begindatum of de datum waarop de feitelijke levering van
Elektriciteit door Jules Energy aan de Klant en/of de feitelijke inkoop van Elektriciteit door
Jules Energy van de Klant voor het eerst plaatsvindt.
Als de feitelijke levering of inkoop van Elektriciteit om wat voor reden dan ook eerder of
later wordt aangevangen dan het in de Overeenkomst bepaalde tijdstip, dan wordt de
verplichting tot levering en/of inkoop uit de Overeenkomst geacht in te gaan op de datum
van aanvang van de feitelijke Levering en/of Afname (inkoop). De oorspronkelijk
overeengekomen einddatum van de Overeenkomst blijft dan onverminderd van kracht.
Indien de (Landelijk) Netbeheerder de Aansluiting(en) van de Klant op een andere datum
administratief aan Jules Energy toewijst, dan de datum zoals hiervoor onder lid 7 van dit
artikel is bedoeld, dan is Jules Energy gerechtigd om de eventuele schade die zij daardoor
lijdt te verhalen op de Klant.
Jules Energy behoeft pas Elektriciteit te leveren of af te nemen (in te kopen) op het moment
dat de Aansluiting(en) van de Klant in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) is/zijn
toegewezen aan Jules Energy als zijnde de Leverancier van Elektriciteit voor die
Aansluiting(en) en voor zover de Programmaverantwoordelijkheid ter zake de
Aansluiting(en) - via de door de Klant aan Jules Energy afgegeven machtiging - is toegewezen
aan Jules Energy of aan de door Jules Energy ingeschakelde derde die door de Landelijke
Netbeheerder is erkend als organisatie die de Programmaverantwoordelijkheid kan
uitvoeren. Het moment van daadwerkelijke Levering of Afname van elektriciteit kan
derhalve afwijken van het moment van het aangaan van de Overeenkomst.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Jules Energy slechts,
indien Jules Energy deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
Afspraken met personeelsleden van Jules Energy, dan wel vertegenwoordigers, agenten of
(tussen)personen van Jules Energy, of welke persoon of partij dan ook, binden Jules Energy
niet, tenzij deze schriftelijk door haar directie zijn bevestigd. De Klant zal zich dan ook niet
kunnen beroepen op de aanwezigheid van enige schijn van
vertegenwoordigingsbevoegdheid van voormelde personeelsleden, agenten of
vertegenwoordigers.
Mondelinge mededelingen, mondelinge toezeggingen of mondelinge afspraken hebben
geen rechtskracht, behalve als deze schriftelijk door de directie van Jules Energy zijn
bevestigd.
De Overeenkomst wordt geacht de gemaakte afspraken juist en volledig weer te geven,
tenzij terstond na totstandkoming van de Overenkomst door Jules Energy per fax, per e-mail
9
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

of aangetekende brief anders wordt aangegeven. Jules Energy is niet aansprakelijk voor
schade ten gevolge van misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk communiceren
van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet of enig ander
communicatiemiddel tussen Jules Energy en Klant dan wel tussen Jules Energy en derden.
Eventuele wijzigingen in de gegevens zoals bedoeld in lid 4 van artikel 3, zullen direct
schriftelijk door Klant aan Jules Energy kenbaar worden gemaakt. Jules Energy kan
hieromtrent aanvulling, verduidelijking of toelichting vragen.
Jules Energy behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van het
geheel en/of delen van de Overeenkomst.
Jules Energy is gerechtigd de Overeenkomst niet te sluiten of, indien de Overeenkomst reeds
is aangegaan maar nog geen Levering en/of Afname (Inkoop) heeft plaatsgevonden, de
begindatum van de Levering en/of Afname (inkoop) uit te stellen, en/of de Levering en/of
Afname (inkoop) op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a) de Klant zich niet op een voldoende wijze identificeert, en/of
b) de Klant niet de noodzakelijke en correcte gegevens verstrekt voor het opstellen van het
aanbod door Jules Energy en/of niet de benodigde aanvullend opgevraagde gegevens
verstrekt voor een algehele beoordeling door Jules Energy van de elektrische installaties
en Aansluiting(en) die bij de Klant aanwezig zijn, en/of
c) de persoon die namens de Klant de Overeenkomst heeft ondertekend hiertoe niet
rechtsgeldig gemachtigd en/of bevoegd is, en/of
d) de Klant in verzuim is een opeisbare vordering van Jules Energy te voldoen, en/of de
door Jules Energy aan de Klant gestelde eisen, waaronder begrepen de gevraagde
zekerheden als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, door de Klant
niet worden aanvaard of nagekomen, en/of
e) aannemelijk is, dat een of meer bepalingen of voorschriften uit de Overeenkomst of
Wet- en regelgeving niet door de Klant zijn of worden nagekomen.
Voor zover Jules Energy op grond van lid 17 van dit artikel besluit de Levering en/of Afname
op te schorten, dan wel besluit de Overeenkomst te ontbinden, dan is Jules Energy
gerechtigd om een ‘einde-leveringsbericht’ te versturen naar de (Landelijke) Netbeheerder
c.q. dit te laten verwerken in het Centraal Aansluitingenregister. Jules Energy zal in dat geval
de Klant daarover schriftelijk informeren. Al de kosten die Jules Energy hierbij maakt en door
derden als gevolg daarvan aan haar in rekening worden gebracht dient de Klant aan Jules
Energy te vergoeden.
De Klant blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst - tot het moment dat de Klant aan al
zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan - gebonden aan al
hetgeen ingevolge de Overeenkomst is bepaald. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn
om ook na beëindiging en/of ontbinding van de Leveringsovereenkomst voort te duren,
blijven na beëindiging en/of ontbinding onverminderd van kracht.
De Leveringsovereenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking
tot de hierin geregelde onderwerpen en vervangt iedere eerdere schriftelijke en mondelinge
overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot die onderwerpen.
Partijen zullen ieder hun eigen kosten dragen verbandhoudende met de met Jules Energy
aangegane Leveringsovereenkomst.
De Leveringsovereenkomst kan slechts schriftelijk worden aangevuld of gewijzigd. Indien en
voor zover in de Leveringsovereenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een
10
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bepaalde situatie zullen Partijen in overleg treden en trachten overeenstemming te bereiken
omtrent een aanvulling op de Leveringsovereenkomst.
23. De Klant dient naar redelijkheid en billijkheid mee te werken aan de totstandkoming,
uitvoering en eventuele beëindiging van de Overeenkomst en dient zich te onthouden van
ieder handelen of nalaten, dat Jules Energy verhindert haar verplichtingen van de
Overeenkomst na te komen, dan wel dat schade toebrengt aan personeel en/of goederen
van Jules Energy.

Artikel 5: Looptijd Overeenkomst en opzegging
1. De Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de duur van de in de
Overeenkomst genoemde periode, maar minimaal voor de duur van één jaar. Indien in de
Overeenkomst geen bepaling is opgenomen over de duur van de Overeenkomst, dan wordt
de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar.
2. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan eerst worden opgezegd tegen een datum die
minimaal één jaar verder ligt dan de datum waarop de overeenkomst is aangegaan en met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
3. Telkens na het verstrijken van de einddatum van een Overeenkomst voor bepaalde tijd
wordt deze Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke
looptijd, tenzij de Overeenkomst schriftelijk door één van de Partijen ten minste drie
maanden voor het verstrijken van de einddatum van de (verlengde) Overeenkomst door
opzegging is beëindigd.
4. Mocht de Levering en/of Afname van elektriciteit ten behoeve van de Aansluiting(en) van de
Klant - na rechtsgeldige beëindiging van de Overeenkomst, dan wel nadat de Overeenkomst
van rechtswege is geëindigd - niet direct door een nieuwe Leverancier worden overgenomen
en Jules Energy besluiten geen ‘einde-leveringsbericht’ naar de (Landelijk) Netbeheerder te
versturen en de Klant daarmee aldus blijven voorzien van de benodigde hoeveelheid
elektriciteit en/of daarmee van de Klant elektricteit blijven afnemen, dan worden Partijen
geacht een nieuwe Overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan onder alsdan door
Jules Energy vast te stellen voorwaarden en vergoedingen. De in dat geval tot stand
gekomen nieuwe Overeenkomst wordt door Jules Energy schriftelijk bevestigd.
De Klant is gerechtigd om deze nieuwe Overeenkomst te allen tijde door opzegging te
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen.
5. In afwijking van lid 2, lid 3 en lid 4 van dit artikel kan opzegging echter nimmer door de Klant
geschieden tegen een datum die ligt vóór de afloop van een door de Klant jegens Jules
Energy ingenomen positie op de Termijnmarkt. Mocht er conform lid 2, lid 3 of lid 4 van dit
artikel met inachtneming van de opzeggingstermijn zijn opgezegd en op de einddatum van
de (verlengde) Overeenkomst nog een ingenomen positie op de Termijnmarkt jegens Jules
Energy actief zijn, dan geldt als de einddatum van de Overeenkomst de dag liggende na de
dag waarop de (laatste) door de Klant jegens Jules Energy ingenomen positie op de
Termijnmarkt is geëxpireerd.
6. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden zijn Partijen niet gerechtigd de
Overeenkomst, dan wel verlengde Overeenkomst, tussentijds door opzegging te beëindigen.
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Artikel 6: Inkoop, prijs en levering

1. Jules Energy komt met de Klant de prijzen overeen op basis waarvan Jules Energy
elektriciteit van Klant inkoopt dan wel aan Klant de levert. In de Overeenkomst worden de
wijze waarop de prijzen totstandkomen, alsmede de wijze waarop deze prijzen tussen
Partijen worden vastgesteld, vastgelegd.
2. De Klant is voor de in de Overeenkomst overeengekomen diensten vergoedingen
verschuldigd.
3. De overeengekomen prijzen en vergoedingen zijn exclusief BTW, andere belastingen,
heffingen en toeslagen van overheidswege en exclusief kosten voor netbeheer of welke
andere kosten dan ook.
4. De levering cq. afname door Jules Energy van elektriciteit zal plaatsvinden op de in de
Overeenkomst ingevulde Aansluiting(en). In geval van wijzigingen in de Aansluiting(en) en/of
gebruik van de Aansluiting(en) of het aantal Aansluitingen, behoudt Jules Energy zich het
recht voor om de in de Overeenkomst opgenomen prijsafspraken aan te passen.
5. Jules Energy behoudt zich het recht voor om de gevolgen van wijzigingen in de Wet- en
regelgeving, zoals wijzigingen in tarieven voor energiebelasting en BTW, voor of gedurende
de looptijd van de Overeenkomst aangebracht, door te berekenen aan de Klant.
6. Jules Energy behoudt zich het recht voor om de prijzen en vergoedingen aan te passen,
indien de Klant een Overeenkomst voor bepaalde tijd niet heeft opgezegd en de
Overeenkomst aldus stilzwijgend wordt verlengd. De aangepaste prijzen en vergoedingen
gelden voor de looptijd van de periode waarmee de overeenkomst stilzwijgend is verlengd.
Bij hernieuwde stilzwijgende verlenging is Jules Energy wederom gerechtigd prijzen en
vergoedingen aan te passen zoals hiervoor bedoeld.
7. De overeengekomen vergoedingen voor Jules Energy kunnen gedurende de looptijd van de
Overeenkomst worden verhoogd met een indexeringspercentage dat ten hoogste gelijk is
aan dat van de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (reeks
werknemersgezinnen, laag inkomen, afgeleid).

Artikel 7: Aansluit- en transportdiensten

1. De Klant staat er voor in dat de Aansluiting(en), die onderdeel uitmaakt/uitmaken van de
Overeenkomst, aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden voldoet/voldoen en
dat de Elektrische Installatie(s) is/zijn aangesloten op het Net van de Netbeheerder.
2. De Klant sluit voor de Aansluiting(en), die onderdeel uitmaakt/uitmaken van de
Overeenkomst, (een) aansluit- en transportovereenkomst(en) af met de betrokken
Netbeheerder(s). Gedurende de looptijd van de Overeenkomst mag/mogen deze aansluiten transportovereenkomst(en) niet worden geschorst of worden beëindigd. Aansluiting en
transport geschieden altijd voor rekening en risico van de Klant.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verplicht Klant zich om zelf (dus zonder
tussenkomst van Jules Energy) de contacten met de betrokken Netbeheerder te
onderhouden en met de Netbeheerder de benodigde aansluit- en transportdiensten
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

overeen te komen. Jules Energy is geen partij bij de aansluit- en transportovereenkomst(en).
Klant voldoet de kosten hiervoor rechtstreeks aan de Netbeheerder.
De Klant verleent haar medewerking aan Jules Energy om Klant bij de desbetreffende
Netbeheerder aan te duiden als zijn Leverancier van electriciteit.
Jules Energy is bevoegd de Levering en/of Afname op te schorten, en/of de Overeenkomst te
ontbinden, op het moment dat de Klant niet (meer) voldoet aan alle voorwaarden en
bepalingen van de hiervoor in dit artikel bedoelde aansluit- en transportovereenkomst(en).
De Klant verbindt zich ertoe het maximale Kwartiervermogen, zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst, niet te overschrijden. De Klant is zich ervan bewust dat, indien de Klant dit
maximale Kwartiervermogen overschrijdt, de (Landelijke) Netbeheerder het recht heeft de
levering via het Net te onderbreken. Indien door toedoen van de Klant één of meer
Aansluiting(en) in de Overeenkomst de toegang tot het net ontzegd wordt, cq. worden, zal
Jules Energy de eventueel geleden schade die voor haar daaruit voorvloeit kunnen verhalen
op Klant.
In de situatie dat de (Landelijke) Netbeheerder het transport van elektriciteit onderbreekt of
beperkt, dan wel dat het transport van elektriciteit om andere redenen wordt onderbroken
of beperkt, dan is Jules Energy gerechtigd:
de Levering en/of Afname per direct op te schorten en/of te beperken, en of
de levering en/of Afname voor bepaalde doeleinden te verbieden, en/of
aan de Levering en/of Afname nadere speciale voorwaarden te verbinden.
Mocht de Levering en/of Afname door Jules Energy conform het in dit artikel bepaalde
worden opgeschort of worden beperkt dan blijft de geldigheid en de looptijd van de
Overeenkomst onverkort van kracht.
Indien tengevolge van een wijziging in de Installatie van Klant het elektriciteitsverbruik
ingrijpend verandert, is Jules Energy niet gehouden Elektriciteit te blijven leveren of af te
nemen onder dezelfde (prijs) condities als vastgelegd in de overeenkomsten met Jules
Energy.

Artikel 8: Programmaverantwoordelijkheid

1. De Klant machtigt Jules Energy, in verband met het aangaan en uitvoeren van de
Overeenkomst, de Programmaverantwoordelijkheid van de Klant over te dragen op ENGIE.
2. Voor zover de Programmaverantwoordelijkheid van de Klant niet al bij ENGIE ligt, machtigt
de Klant Jules Energy om contact met de bestaande Leverancier op te nemen ten einde de
bestaande Programmaverantwoordelijkheid in het kader van de Overeenkomst over te
kunnen dragen aan ENGIE.
3. Jules Energy zal alle benodigde werkzaamheden en administratieve handelingen voor het
overdragen van Programmaverantwoordelijkheid naar ENGIE op zich nemen, dan wel het
overnemen van de Programmaverantwoordelijkheid uitvoeren. Klant zal Jules Energy voor
zover noodzakelijk daartoe medewerking verlenen.
4. Het staat Jules Energy vrij de Programmaverantwoordelijkheid over te dragen aan een
andere derde dan ENGIE, mits aan deze derde door de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet volledige erkenning als programmaverantwoordelijke heeft verleend. De
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5.

6.

7.

8.

Klant gaat hierbij bij voorbaat onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met een
zodanige overdracht en zal daaraan medewerking verlenen.
De Klant verbindt zich om Jules Energy te voorzien van de voor de uitvoering van de
programmaverantwoordelijkheid benodigde informatie ter zake alle door de Klant en/of
derden geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering, die van invloed zijn op de
omvang van het elektriciteitsverbruik door de Klant en/of op de omvang van de
elekriciteitproductie door de Klant. Ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn onder
meer afwijkingen in de bedrijfsvoering ten gevolge van storingen en/of calamiteiten.
Ingeval de Klant de voor de uitvoering van de Programmaverantwoordelijkheid benodigde
informatiestroom en klantgegevens niet tijdig, niet volledig of onjuist aan Jules Energy heeft
aangeleverd of door de verantwoordelijke Netbeheerder heeft doen aanleveren, alsmede in
geval van storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van
Partijen en/of van derden, is Jules Energy genoodzaakt de Programmaverantwoordelijkheid
van Klant naar beste weten uit te voeren, zonodig op basis van schattingen en/of de
(gedeeltelijk) onjuiste gegevens. De daarmee gemoeide kosten, waaronder de kosten in
verband met Onbalans, zoals deze kosten op basis van nacalculatie zullen worden bepaald,
komen voor rekening van de Klant. Dit geldt ook bij een stilzwijgende verlenging van de
Overeenkomst in de zin van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
Indien het afname- cq. productiepatroon onregelmatiger blijkt te zijn dan Jules Energy op
grond van de door Klant overeenkomstig lid 5 van dit artikel verstrekte gegevens
redelijkerwijze had mogen aannemen, dan wel indien Klant zich niet houdt aan de
verplichtingen zoals omschreven in artikel 9, behoudt Jules Energy zich het recht voor om de
vergoedingen die de Klant op grond van deze Overeenkomst aan Jules Energy verschuldigd is
eenzijdig aan te passen naar de gewijzigde omstandigheden.
Indien Klant in verzuim raakt, is Jules Energy gerechtigd de Programmaverantwoordelijkheid
te beëindigen. Indien Jules Energy de Programmaverantwoordelijkheid beëindigt stelt Jules
Energy Klant en de betreffende (Landeijke) Netbeheerder daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 9: Aanleveren gegevens

1. De Klant is gehouden om (toekomstige) wijzigingen in het afname- en/of productiepatroon
aan elektriciteit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één week nadat deze
bekend zijn geworden bij Klant aan Jules Energy schriftelijk mede te delen. Partijen kunnen
de wijze van berichtgeving nader bepalen.
2. Gegevens en/of instructies van de Klant zijn bepalend voor de door Jules Energy te
verrichten diensten. Jules Energy is niet verplicht de juistheid of de aannemelijkheid van
deze gegevens en/of instructies te verifiëren.
3. Klant dient ervoor zorg te dragen dat bij het aangaan van de Leveringovereenkomst alle door
Jules Energy gevraagde Klantgegevens en overige relevante gegevens die benodigd zijn voor
de Levering (waaronder in ieder geveal begrepen zijn het vestigingsadres, de benodigde
hoeveelheid elektriciteit, de EAN-code(s), de verbruiksprofielen en de aansluitwaarden)
correct en tijdig worden doorgegeven aan Jules Energy. Klant staat er voor in dat de
gegevens, waaronder Klantgegevens, juist en volledig zijn. Klant is volledig aansprakelijk voor
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4.

5.

6.
7.

8.

alle schade en kosten die voortvloeien uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid, althans
het niet correct en/of niet tijdig aanleveren van de hiervoor bedoelde gegevens.
Klant is verplicht aan Jules Energy de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en
de uitvoering van het bepaalde in of krachtens de Leveringsovereenkomst en bij de controle
op de naleving ervan. In dit verband voorziet Klant Jules Energy van alle beschikbare
informatie die redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is voor Jules Energy om aan de
verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende
transacties te kunnen voldoen. Meer in het bijzonder zal Klant Jules Energy in de hierna
onder a), c), d) en e) genoemde gevallen onverwijld, en in de hierna onder b), f), g) en h)
genoemde gevallen zo spoedig mogelijk doch in elk geval uiterlijk vier (4) weken
voorafgaand aan het betreffende feit, op de hoogte stellen van volledige en juiste gegevens,
voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de
Leveringsovereenkomst van belang kunnen zijn, waaronder:
a) door haar waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in
(i.)
de Aansluiting en/of Meetinrichting (inclusief verbreking van de verzegeling),
en/of
(ii.)
de elektriciteit productie installatie, en/of
(iii.)
de energie opslaginstallatie;
b) voorgenomen vervanging en/of aanpassing van de onder a) genoemde installaties (zoals
opgesomd onder i. t/m iii.);
c) substantiële afwijkingen van de door Jules Energy redelijkerwijs te verwachten afname;
d) alle relevante gegevens met betrekking tot geplande onderbrekingen ten gevolge van
werkzaamheden en andere geplande afwijkingen van de standaard bedrijfsvoering;
e) niet-geplande onderbrekingen, storingen en andere niet-geplande afwijkingen van de
standaard bedrijfsvoering;
f) informatie omtrent mogelijke substaniele verslechtering van de financiele positie van Klant
gedurende de Looptijd van de Leveringsovereenkomst;
g) adres- c.q. naamswijzigingen, e-mail adreswijzigingen daaronder begrepen;
h) wijzigingen van banknummer en factuuradres;
i) voorgenomen verhuizing, contractovername of bedrijfsbeëindiging.
Klant is tevens verplicht ervoor zorg te dragen dat gegevens betreffende haar Aansluiting
en/of Meetinrichting correct zijn vermeld in het aansluitregister van de betreffende
Netbeheerder.
Jules Energy behoudt zich in geval van hiervoor omschreven gewijzigde gegevens of
omstandigheden het recht voor de Leveringsovereenkomst daarop aan te passen.
Klant kan in geval van hiervoor omschreven gewijzigde gegevens of omstandigheden Jules
Energy verzoeken de Leveringsovereenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te
passen. Jules Energy kan haar medewerking aan een dergelijk verzoek weigeren of kan aan
deze medewerking voorwaarden verbinden.
Indien Jules Energy niet over de juiste gegevens van Klant beschikt is Jules Energy niet
aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Leveringsovereenkomst. Ten
gevolge hiervan door Jules Energy gemaakte kosten komen voor rekening van Klant.
Het is Klant niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten waardoor de
omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld.
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9. Indien er geen bandbreedte geldt voor Klant in de Leveringsovereenkomst en er naar het
oordeel van Jules Energy sprake is van een significante verandering in de normale
bedrijfsuitoefening als gevolg waarvan klant gedurende enig contractjaar de afname van
Elektriciteit via één of meer van zijn Aansluitingen vermindert, dan wel geheel of gedeeltelijk
vroegtijdig beëindigt, dan zal Klant aan Jules Energy de kosten vergoeden die Jules Energy
gemaakt heeft met betrekking tot de dan toe voor het betreffende contractjaar voor of door
Klant gedane investeringen van ingenomen inkooppositie(s) zoals nader gespecificeerd in de
Leveringsovereenkomst, dan wel de kosten voor het innemen van additonele
inkooppositie(s). Indien er geen bandbreedte geldt voor Klant in de Leveringsovereenkomst
en er naar het oordeel van Jules Energy sprake is van een significante verandering in de
normale bedrijfsuitvoering van Klant als gevolg waarvan Klant gedurende enig contractjaar
de afname van Elektriciteit, via één of meer Aansluitingen verhoogt, dan zal Klant aan Jules
Energy de kosten vergoeden die Jules Energy gemaakt heeft met betrekking tot de voor het
bertreffende contractjaar voor of door Klant gemaakte kosten voor het innemen van
additionele inkooppositie(s).

Artikel 10: Meetinrichting en bepaling omvang Levering en/of Afname

1. De Klant draagt er - voor eigen rekening en risico - zorg voor dat in zijn opdracht een
meetinrichting bij de Aansluiting(en) is dan wel wordt geplaatst en onderhouden en dat deze
meetinrichting voldoet aan de Wet- en regelgeving , waaronder begrepen een juiste
administratieve vastlegging van de kenmerken van de meetinrichting in de daarvoor
voorgeschreven systemen.
2. De Klant zal er zorg voor dragen dat de meetinrichting wordt ingericht, dat de metingen
worden uitgevoerd in overeenstemming met de Meetcode en/of andere voor de metingen
geldende voorschriften en dat een erkende meetverantwoordelijke voor zijn meetinrichting
en metingen is aangewezen.
3. Het is aan de Klant om er voor zorg te dragen dat de meetgegevens van de Aansluiting(en)
juist en tijdig worden vastgesteld conform het bepaalde in de aansluit- en
transportovereenkomst en de Wet- en Regelgeving en juist en tijdig aan Jules Energy ter
beschikking worden gesteld.
4. Voldoet de Klant niet aan het in lid 1 en/of lid 2 en/of lid 3 van dit artikel gestelde, dan is
Jules Energy gerechtigd om eventuele schade en/of kosten die daarmee voor Jules Energy
ontstaan aan de Klant in rekening te brengen.
5. De hoeveelheid door de Klant afgenomen elektriciteit en/of de hoeveelheid door de Klant
aan het Net teruggeleverde elektriciteit wordt met de meetinrichting(en) behorende bij de
Aansluiting(en) van de Klant gemeten. Deze meetgegevens worden door de erkende
meetverantwoordelijke verzameld en aan de (Landelijk) Netbeheerder doorgegeven.
Laatstgenoemde verstrekt de betreffende meetgegevens vervolgens aan Jules Energy.
6. Indien een juiste vaststelling van de omvang van de Levering en/of Afname gedurende een
periode niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat Jules Energy niet (tijdig) kan beschikken over de
meetgegevens, of indien er bij het verzamelen dan wel het doorgeven van de meetgegevens
een kennelijke fout is gemaakt, dan is Jules Energy gerechtigd om de omvang van de
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Levering en/of Afname naar beste kunnen te schatten op basis van onder meer de bij haar
bekende historische gegevens en conform de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
7. Zodra Jules Energy de beschikking heeft gekregen over de (juiste en/of gecorrigeerde)
gegevens betreffende de omvang van de Levering en/of Afname gedurende een periode
waarop de omvang op basis van schatting met de Klant is afgerekend, dan worden eventuele
verschillen tussen de geschatte omvang en de werkelijke omvang in de eerstvolgende
afrekening door Jules Energy verrekend.

Artikel 11: Betalingen/waarborg/facturen

1. Jules Energy zendt aan de Klant iedere kalendermaand een afrekening op factuurbasis over
de aan die maand voorafgaande kalendermaand, tenzij in de Overeenkomst anders tussen
Partijen is overeengekomen. In de afrekening wordt begrepen alle verhandelde electriciteit,
vergoedingen voor Jules Energy, onbalanskosten, BTW en andere belastingen, heffingen en
toeslagen van overheidswege.
2. Bij het opmaken van afrekeningen is Jules Energy gerechtigd zich te baseren op de
meterstanden en met name de verbruiken haar verstrekt door de entiteit bevoegd voor
meteropname. De aldus door de meetverantwoordelijke verzamelde en aan Jules Enerry
verstrekte verbruiksgegevens zullen, behoudens tegenbewijs, worden aangenomen als
zijnde juist. Jules Energy is niet aansprakelijk voor enige door Klant geleden schade in het
geval achteraf mocht blijken dat de aan Jules Energy verstrekte verbruiksgegevens niet juist
waren.
3. Jules Energy behoudt het recht voor om een waarborgsom te verlangen, waarbij de hoogte
daarvan, de periode waarop zij betrekking heeft en het tijdstip en de wijze waarop zij dient
te worden betaald in redelijkheid door Jules Energy worden bepaald. Bij beëindiging van de
Overeenkomst wordt de waarborgsom aan de Klant teruggeboekt, nadat de aansluiting van
Klant is uitgehuisd én de Klant aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De Klant
ontvangt geen rente over de waarborgsom.
4. Alle betalingen aan Jules Energy zullen geschieden op een door Jules Energy aan te wijzen
bankrekening. Alle betalingen aan de Klant zullen geschieden op een door de Klant aan te
wijzen bankrekening.
5. De Klant zal aan Jules Energy verschuldigde bedragen niet opschorten, en ook niet
verrekenen met enige vordering die Klant mocht pretenderen op Jules Energy te hebben.
6. Betalingen van facturen door de Klant en uitbetalingen aan de Klant zullen geschieden
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Facturering en betalingen zullen worden gedaan in euro’s, tenzij bij het aangaan van de
Overeenkomst anders is overeengekomen.
8. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim.
Zodra Klant met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Jules Energy
op Klant onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim
zonder ingebrekestelling in.
9. Voor elk geval dat de Klant in verzuim is met de tijdige en volledige betaling van een
geldsom, is de Klant aan Jules Energy 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd over de
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verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening van de
hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt.
In alle gevallen waarin Jules Energy - bij een ingetreden verzuim aan de zijde van de Klant opvolgende buitengerechtelijke invorderingsmaatregelen instelt, is de Klant verplicht alle in
verband daarmee gemaakte redelijke kosten aan Jules Energy te voldoen. Deze redelijke
kosten worden tussen Partijen - in afwijking van artikel 6:96 lid 4 en lid 5 BW - bij voorbaat
vastgesteld op een bedrag dat als volgt wordt berekend: 15% over de hoofdsom inclusief
rente met een minimum van EUR 250,00 en een maximum van EUR 15.000,00.
In het geval de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan dan uit de
bovenstaande berekening volgt, dan is de Klant gehouden deze werkelijk gemaakte
buitengerechtelijke kosten aan Jules Energy te vergoeden.
Als Jules Energy in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, dan komen alle
kosten die Jules Energy met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Klant, te
vermeerderen met alle door Jules Energy gemaakte deurwaarders- en executiekosten in het
geval de Klant niet voldoet aan de gerechtelijke beslissing of uitspraak.
De leden 8, 9 en 10 van artikel 11 zijn niet van toepassing indien en voor zover Klant een
machtiging tot incasso heeft gegeven aan Jules Energy, en het niet of niet-tijdig incasseren
op grond van deze machtiging een oorzaak heeft die niet aan Klant verwijtbaar is.
Indien de betalingstermijn meer dan 30 dagen wordt overschreden, heeft Jules Energy de
mogelijkheid zonder verdere waarschuwing de nakoming van haar verplichtingen onder de
overeenkomst op te schorten. In dit geval zal de Klant aan Jules Energy alle kosten, alsmede
alle overige door Jules Energy als gevolg van deze opschorting geleden schade vergoeden.
Onverminderd de mogelijkheid voor Jules Energy een grotere schade te bewijzen zal Klant in
een dergelijk geval minstens een fortfaitaire vergoeding ter hoogte van een minimum van
1.000 euro aan Jules Energy verschuldigd zijn.
Betalingen worden steeds afgeboekt in de navolgende volgorde: van de oudste openstaande
vordering naar de jongste openstaand vordering, waarbij een op een bepaalde verbintenis
toe te rekenen geldsom eerst in mindering strekt van de kosten, vervolgens in mindering van
de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 12: Zekerheidstelling

1. Jules Energy is gerechtigd om te allen tijde een onderzoek uit te (laten) voeren naar de
Kredietwaardigheid van de Klant, ten einde op die wijze te kunnen beoordelen of de Klant
aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal kunnen voldoen. Aan een
dergelijk onderzoek verleent de Klant zijn/haar medewerking. Ingeval de Klant een
rechtspersoon is in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(‘BV’) dan wel een naamloze vennootschap (‘NV’) kan Jules Energy een beoordeling van de
Kredietwaardigheid door een Rating Agency laten verrichten of deze zelf vast (doen) stellen
en valideren met behulp van en rating tool, zulks naar keuze van Jules Energy.
2. Ingeval een beoordeling van de Kredietwaardigheid van een Rating Agency niet voorhanden
is en/of de Klant een natuurlijke persoon (eenmanszaak) of een rechtspersoon met een
andere rechtsvorm dan BV of NV is, is het Jules Energy toegestaan de Kredietwaardigheid
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van de Klant te beoordelen op basis van het betalingsgedrag van de Klant en/of op andere
geschikte methoden.
De Klant is op eerste verzoek van Jules Energy verplicht (aanvullende) zekerheden te stellen:
a.
Voor het nakomen van de betalingsverplichtingen jegens Jules Energy uit hoofde van
de Overeenkomst in het algemeen;
b.
Voor de door Jules Energy namens de Klant ingenomen en/of in te nemen financiële
posities (in- en/of verkoopposities) op de energiemarkt in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst in het bijzonder;
c.
Indien naar het oordeel van Jules Energy de Kredietwaardigheid van Klant op enig
moment onvoldoende blijkt te zijn;
d.
Indien naar het redelijke oordeel van Jules Energy het financiële risico voor Jules
Energy met betrekking tot de Klant is toegenomen ten gevolge van
waardeverandering(en) van de door Jules Energy namens de Klant gedane
reserveringen van capaciteit en/of ingenomen inkoop- en/of verkooppositie(s) op de
betreffende termijnmarkten, bijvoorbeeld door ontwikkelingen van de marktprijzen,
waardoor het aannemelijk is dat de financiële positie van Jules Energie negatief
wordt beïnvloed.
3. Jules Energy bepaalt de door de Klant te verstrekken zekerheden, waarbij Jules Energy onder
meer de volgende mogelijkheden heeft:
a.
(Periodieke) vooruitbetaling van het verschuldigde factuurbedrag voor de geschatte
afname van Elektriciteit en diensten tegen de toepasselijke Commodity prijs
vermeerderd met belastingen en/of verplichte heffingen voor een door Jules Energy
te bepalen leveringsperiode;
b.
Het verstrekken van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie voor
onbepaalde tijd ter hoogte van een door Jules Energy te bepalen bedrag, die is
afgegeven door een gerenommeerde financiële instelling in Nederland, welke
financiële instelling onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, en welke
financiële instelling beschikt over een ‘A’ rating, of hoger, volgens een Rating
Agency;
c.
Het verstrekken van een onvoorwaardelijke borgtocht voor onbepaalde tijd voor een
door Jules Energy te bepalen bedrag afgegeven door een derde partij, mits deze
derde partij naar het oordeel van Jules Energy voldoende kredietwaardig is om voor
betaling in te kunnen staan;
d.
Het verstrekken van een aansprakelijkheidsverklaring door de moedermaatschappij
van de Klant mits deze moedermaatschappij naar het oordeel van Jules Energy
voldoende kredietwaardig is om voor betaling in te kunnen staan;
e.
Storten van een waarborgsom voor een door Jules Energy te bepalen bedrag; zulks
naar keuze van Jules Energy. De kosten van genoemde maatregelen zullen voor
rekening zijn van Klanten.
3. Jules Energy kan de in dit artikel bedoelde zekerheden van de Klant op elk moment
verlangen, dus voorafgaand aan Levering en/of Afname van elektriciteit, gedurende de
gehele looptijd van de (stilzwijgend verlengde) Overeenkomst en na afloop van de
Overeenkomst, echter in het laatste geval alleen voor zover de Klant nog bedragen aan Jules
Energy verschuldigd is.
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4. De Klant dient de door Jules Energy verlangde zekerheden binnen vijf (5) werkdagen na
schriftelijk verzoek daartoe aan Jules Energy te verstrekken, tenzij Jules Energy aangeeft dat
de zekerheden onmiddellijk door de Klant dienen te worden verstrekt of tussen Partijen een
andere termijn wordt overeengekomen. Op verzoek van de Klant zal Jules Energy aan de
Klant mededelen waarom de zekerheden worden verlangd. Een dergelijk verzoek van de
Klant doet echter niets af aan de verplichting van de Klant om de door Jules Energy
verlangde zekerheden te verstrekken.
5. Indien de zekerheden niet binnen de gestelde termijn door de Klant zijn gesteld, is Jules
Energy gerechtigd (maar niet verplicht):
- de Levering en Afname van elektriciteit voor een bepaalde periode op te schorten, of
- de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, of
- de door Jules Energy ten behoeve van de Klant gedane reserveringen van capaciteit, en/of
ingenomen financiële posities die voortvloeien uit ingenomen in- en verkoopposities ,
geheel of ten dele ongedaan te maken en/of terug te verkopen aan de markt en/of in te
kopen van de markt tegen de dan geldende marktprijzen, dan wel anderszins af te dekken
of af te bouwen.
6. Alle uit lid 5 van dit artikel voortvloeiende negatieve handelsresultaten, schade en
bijbehorende kosten zijn voor rekening van de Klant en zullen op eerste verzoek van Jules
Energy door de Klant worden voldaan. De Klant is gehouden binnen 24 uur aan het
betalingsverzoek van Jules Energy te voldoen, tenzij Jules Energy schriftelijk een afwijkende
betalingstermijn heeft gesteld of toegestaan. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling is
de Klant in verzuim zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.
7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Klant geen recht op rente of
enige andere vergoeding ter zake van bedragen die tot zekerheidstelling werden verstrekt.
8. Het rechtmatig gebruik door Jules Energy van haar bevoegdheden als bedoeld in dit artikel
kan niet leiden tot aansprakelijkheid van Jules Energy jegens de Klant voor eventueel door
dat gebruik ontstane schade.

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging

1. Partijen zijn, onverminderd de overige aan hen krachtens deze Algemene Voorwaarden
en/of de Overeenkomst toekomende rechten, gerechtigd de Overeenkomst, zonder enige
aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst , met onmiddellijke
ingang door middel van een aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
naar keuze hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, in de
volgende gevallen:
1. indien aan de wederpartij surseance van betaling is verleend;
2. indien de wederpartij zijn/haar faillissement aanvraagt, of in staat van failissement wordt
verklaard;
3. indien op de wederpartij de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling
wordt uitgesproken.
2. Jules Energy is, onverminderd de overige krachtens deze Algemene Voorwaarden en/of de
Overeenkomst aan Jules Energy toekomende rechten, gerechtigd de Overeenkomst, zonder
enige aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke
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ingang door middel van een aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te ontbinden te
ontbinden, dan wel naar keuze haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te
schorten, indien zich één of meer van de na volgende gevallen voordoet:
a) de Klant is in verzuim met het voldoen van een betalingsverplichting;
b) de Klant is in verzuim met het verstrekken van zekerheden omschreven in artikel 12;
c) de Klant is anderszins in verzuim met de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst;
d) het vermogen van de Klant wordt geheel of gedeeltelijk in beslag genomen, conservatoire
beslaglegging daaronder begrepen;
e) de Klant gaat over tot liquidatie dan wel tot staking van zijn bedrijf of onderdelen
daarvan;
f) de Klant overlijdt;
g) de noodzakelijke aansluit- en transportovereenkomst van de Klant is beëindigd;
h) een Aansluiting die onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst wordt niet langer door de
Klant beheerd, bijvoorbeeld bij verhuizing van de Klant of van de Aansluiting van de Klant;
i) de Klant heeft, ter zake de elektriciteit die door de Klant van Jules Energy wordt
afgenomen, een Leverancierswissel laten doorvoeren.
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden is de Klant
gerechtigd de Overeenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen in het geval de Klant
zijn bedrijf beëindigt. De opzegging heeft echter alleen werking indien deze opzegging
schriftelijk geschiedt en binnen twee (2) werkdagen, gerekend vanaf het moment dat het
besluit tot bedrijfsbeëindiging is genomen, door Jules Energy is ontvangen.
Bij beëindiging door Jules Energy op één of meerdere gronden zoals in de leden 1 en 2 van
dit artikel vermeld is Jules Energy nimmer aansprakelijk voor enige schade.
Indien de Overeenkomst - op één of meerdere gronden zoals in de leden 1 , 2 en 3 van dit
artikel vermeld - tussentijds wordt beëindigd, is de Klant aan Jules Energy een direct
opeisbare beëindigingsvergoeding verschuldigd. De hoogte van de beëindigingsvergoeding
wordt door Jules Energy bepaald en berekend op basis van het aantal maanden liggende
tussen de dag van het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst enerzijds en de
oorspronkelijke einddatum van de Overeenkomst anderzijds. Bij de bepaling van de hoogte
van de beëindigingsvergoeding worden onder meer de navolgende kostenposten betrokken:
a) Kosten voor de verkoop van reeds ingekochte elektriciteit;
b) Kosten voor de inkoop van reeds verkochte elektriciteit;
c) Overeengekomen toeslagen;
d) Kosten voor transport en diensten;
e) Kosten voor afhandeling van de tussentijdse beëindiging;
f) Schade als gevolg van het terugdraaien van door Jules Energy namens de Klant
ingenomen financiële posities welke direct voortvloeien uit ingenomen in- of
verkooppositie(s);
g) Overige gederfde inkomsten en/of kosten, zoals niet gerealiseerde winst, niet in rekening
gebrachte vaste vergoedingen en een rentevergoeding.
Onverminderd het in lid 5 van dit artikel gestelde is de Klant bij een tussentijdse beëindiging
conform het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel gestelde aan Jules Energy een direct
opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 1.000 euro.
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7. Na beëindiging van de Overeenkomst conform het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel
gestelde draagt de Klant de zorg voor overname van de Programmaverantwoordelijkheid
door een andere partij dan de door Jules Energy aangestelde en erkende partij voor het
dragen van programmaverantwoordelijkheid. Zolang de Programmaverantwoordelijkheid
niet is overgenomen, blijft de Overeenkomst op dit punt in stand tot de datum waarop de
programmaverantwoordelijkheid is overgenomen.
Gedurende de periode gerekend vanaf de dag van beëindiging van de Overeenkomst tot aan
de dag van de overname van de Programmaverantwoordelijkheid worden de door de Klant
in het kader van deze Programmaverantwoordelijkheid aan Jules Energy verschuldigde
vergoedingen met een factor 2 verhoogd en is de Klant een direct opeisbare en niet voor
matiging vatbare boete verschuldigd van 50 euro per dag, tenzij Jules Energy de Klant eerst
of alsnog in de gelegenheid stelt om er binnen een door Jules Energy gestelde termijn voor
zorg te dragen dat de Programmaverantwoordelijkheid wordt overgenomen door een derde.
In het laatste geval gaat de verhoging van de aan Jules Energy verschuldigde vergoeding
eerst in en is de boete eerst door de Klant verschuldigd vanaf de dag dat de Klant in verzuim
is met het realiseren van de hiervoor bedoelde overdracht.
8. In geval van tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel zijn de bedragen, die de Klant
op het moment van beëindiging van de Overeenkomst al verschuldigd is, onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 14: Overmacht, onvoorziene en/of gewijzigde omstandigheden

1. Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt
door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van één van de Partijen komen in de
zin van artikel 6:75 BW. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen:
staking, brand, overheidsmaatregelen die de uitvoering van de Overeenkomst (deels)
onmogelijk maken, onvoorziene bedrijfsstoringen bij Jules Energy, schade door
natuurkrachten, stroomstoringen, internetstoringen, het niet of niet goed functioneren van
een Installatie of Aansluiting van de Klant, het ontbreken, opschorten of beëindigen van een
Aansluit- en Transportovereenkomst, gebrekkige leveringen door de netbeheerder of een
andere voorschakel in de keten van de elektriciteitsvoorziening of andere belemmeringen
waardoor de uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt,
alsmede wanprestatie (‘toerekenbare tekortkoming’) door of problemen bij een
toeleverancier van gegevens, waardoor Jules Energy haar verplichtingen jegens Klant niet
(meer) (tijdig) kan nakomen.
2. Indien zich een situatie van overmacht voordoet dan stelt de Partij die wegens overmacht
verhinderd is de wederpartij hiervan onverwijld in kennis, onder vermelding van alle
bijzonderheden zoals de verwachte duur en de oorzaak/oorzaken van de overmacht;
3. Voorts houdt de Partij die wegens overmacht verhinderd is de wederpartij op de hoogte van
alle ontwikkelingen, die verband houden met de overmacht. Om de overmacht zo spoedig
mogelijk te kunnen beëindigen, is de Partij die in overmacht verkeert verplicht die
maatregelen te treffen, die van een redelijk en zorgvuldig handelende Partij mogen worden
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verwacht. Dergelijke maatregelen komen voor rekening en risico van de Partij die in
overmacht verkeert.
Indien zich een situatie van overmacht voordoet , is Jules Energy gerechtigd de uitvoering
van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan de Klant de uitvoering van
de Overeenkomst opschorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden,
maar pas nadat Jules Energy gedurende 30 dagen als gevolg van overmacht haar
verplichtingen niet is nagekomen.
Bij ontbinding in geval van overmacht is Jules Energy geen schadevergoeding verschuldigd.
Jules Energy kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de
overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
In de gevallen, waarin de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst niet voorzien, treft
Jules Energy een regeling naar redelijkheid.
Indien na het aangaan van de Overeenkomst de omstandigheden zodanig wijzigen dat door
de ene partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de andere partij mag
worden verwacht dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, dan zullen partijen in
overleg treden voor zodanige aanpassing van de Overeenkomst dat deze naar aard en
strekking zoveel mogelijk overeenstemt met hetgeen partijen oorspronkelijk voor ogen
stond, rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Jules Energy is niet aansprakelijk jegens de Klant voor schade die de Klant lijdt als gevolg van:
a) enige tekortkoming of onrechtmatige daad van Jules Energy;
b) gedragingen van personen waarvoor Jules Energy rechtens aansprakelijk is;
c) gebreken aan zaken waarvoor Jules Energy rechtens aansprakelijk is,
tenzij die schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Jules Energy.
2. In het geval dat Jules Energy toch jegens de Klant aansprakelijk zou zijn voor schade, omdat
de exenoratie voor aansprakelijkheid zoals vermeld in lid 1 van dit artikel om welke reden
dan ook geen effect zou hebben en/of toepassing zou missen, dan is de aansprakelijkheid
van Jules Energy beperkt tot alleen de directe schade die de Klant heeft geleden als gevolg
van enige gebeurtenis waarvoor Jules Energy rechtens aansprakelijk is. Jules Energy is niet
aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan
(niet limitatief bedoeld): immateriële schade, reputatieschade, gederfde inkomsten,
gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen, bedrijfsschade, schade door
bedrijfsstagnatie, schade door verminderde goodwill en aansprakelijkheid van de Klant
jegens derden.
3. In het geval Jules Energy met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit
artikel gehouden is tot schadevergoeding jegens de Klant, dan is de verplichting tot
schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Jules Energy wordt
uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende
polis.
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Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering wordt
verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid per gebeurtenis wordt beperkt tot een bedrag
gelijk aan tweemaal het gemiddelde maandfactuurbedrag dat Jules Energy aan de Klant in
rekening brengt, te berekenen over de laatste twaalf maanden, zulks te allen tijde tot een
maximum van 10.000 euro (zegge: tienduizend euro).
De beperking van aansprakelijkheid zoals die voortvloeit uit het bepaalde in lid 3 van dit
artikel komt te vervallen, indien aan de zijde van Jules Energy zelf sprake is van opzet ten
aanzien van het ontstaan van de daar bedoelde schade.
De Klant vrijwaart Jules Energy ter zake van de verplichting tot schadevergoeding aan
derden, indien en voor zover de schade waarvoor Jules Energy wordt aangesproken het
gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst door Jules Energy, of een gebeurtenis
waarvoor de Klant jegens Jules Energy contractueel of buitencontractueel aansprakelijk is,
een en ander behoudens voor zover Jules Energy zelf opzet treft ter zake van het ontstaan
van de schade.
Jules Energy is niet aansprakelijk indien op enigerlei wijze letsel of schade wordt veroorzaakt
door of in verband met door een Netbeheerder verleende diensten, zoals transport,
daaronder begrepen de belemmeringen, beperking, onderbreking, staking of verhindering
van de Levering, dan wel door de geleverde Elektriciteit.
Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan aan
de andere Partij te zijn gemeld, tenzij de Partij aannemelijk maakt dat zij de schade niet
eerder heeft kunnen melden. Indien Klant niet binnen deze termijn een aanspraak indient
en/of Jules Energy daardoor niet tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te
inspecteren en/of te beperken, behoudt Jules Energy zich het recht voor om de aanspraak
niet verder in behandeling te nemen.
Het gebruik van de via Julesmart ten dienste van Klant gestelde gegevens, valt onder de
toepasselijkheid van de disclaimer op www.julesenergy.nl.
De Klant zal Jules Energy vrijwaren voor vorderingen van derden in verband met schade
waarvoor Jules Energy in de relatie met de Klant niet aansprakelijk is.
Diensten, inlichtingen en adviezen, bijvoorbeeld ter zake van de gebruiksmogelijkheden van
het product, worden door Jules Energy naar beste weten gegeven, met in acht name van
eventueel door haar verricht onderzoek en opgedane ervaring, doch ter zake gelden
dezelfde beperkingen van aansprakelijkheid als opgenomen in lid 1 van dit artikel.

Artikel 16: Geheimhouding

1. De inhoud van de Leveringsovereenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee
verband houdende overeenkomst, alsmede alle informatie die door Partijen is verkregen in
verband met de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, met uitsluiting van de
meetgegevens en informatie die zich in het publiek domein bevindt, wordt door Partijen
beschouwd als Vertrouwelijke Informatie. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie geheim
houden gedurende de de looptijd van de Levering en/of Afname van elektriciteit door Jules
Energy en gedurende een periode van twee (2) jaar gerekend vanaf de dag dat de Levering
en/of Afname van elektriciteit door Jules Energy bij de Klant is geëindigd.
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Vertrouwelijke Informatie wordt slechts verstrekt aan derden met voorafgaande schriftelijke
toestemming van betrokken Partijen.
2. Niettegenstaande het voorgaande lid van dit artikel is iedere Partij gerechtigd om, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming, Vertrouwelijke Informatie te verstrekken aan
derden, indien en voor zover als is vereist ingevolge verplichtingen bij of krachtens de wet
en/of toepasselijke regelgeving; en/of a) aan haar bestuurders, werknemers en
Groepswerkmaatschappijen; b) aan haar aannemers, agenten,onafhankelijke adviseurs
en/of aan één of banken en/of (financiële) instellingen die de Partij financieren of eventueel
wensen te financieren, mits bovengenoemde derden gehouden worden aan de verplichting
van de betreffende Partij tot geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie.
3. Jules Energy is gerechtigd het bestaan van de Leveringovereenkomst of een daaruit
voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst te gebruiken ten behoeve van
de promotie en verkoop van haar producten en diensten.

Artikel 17: Overdracht

1. Jules Energy is gerechtigd de Leveringsovereenkomst dan wel alle rechten en verplichtingen
voortvloeiend uit de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan, of uit
laten voeren door, een tot haar groep behorende Groepsmaatschappij. Deze
Groepsmaatschappij treedt dan in de rechten en verplichtingen van Jules Energy, tenzij de
regelgeving zich daartegen verzet. De Klant stemt met ondertekening van de
Leveringsovereenkomst in met en dergelijke overdracht.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zijn Jules Energy en de Klant ten opzichte van elkaar
uitsluitend gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst geheel
of gedeeltelijk over te dragen aan een derde met de schriftelijke voorafgaande toestemming
van de wederpartij. Jules Energy heeft bij omzetting of overdracht het recht om de
kredietwaardigheid van de Klant en/of ontvangende partij te (laten) beoordelen en op basis
hiervan aanvullende kredietvoorwaarden te eisen, een en ander conform artikel 12
Zekerheidstelling.
3. De Leveringsovereenkomst blijft onverminderd van kracht indien de rechtsvorm van Jules
Energy wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien Jules Energy haar onderneming
overdraagt aan een andere rechtspersoon.

Artikel 18: Wet bescherming persoonsgegevens

1. Jules Energy legt in het kader van de aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van de
Leveringsovereenkomst en/of andere diensten gegevens van Klant vast.
2. Jules Energy maakt gebruik van het meetregister van Netbeheerders om de meterstanden
respectievelijk het verbruik bij met name een verhuizing en een leverancierswisseling zo
gemakkelijk en eenduidig mogelijk te kunnen vaststellen. In de Informatiecode Elektriciteit
en Gas is opgenomen welke gegevens in het meetregister zijn opgenomen en door wie deze
gegevens kunnen worden ingezien.
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3. Jules Energy gebruikt de gegevens van Klant voor het uitvoeren van de overeenkomst en om
Klant te informeren over voor hem/haar relevante producten en diensten.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen naar aanleiding van de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden,
en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam of, mits het geschil daarvoor in
aanmerking komt, het belang van het geschil de 50.000,- Euro niet overschrijdt en beide
Partijen daarmee schriftelijk instemmen, naar de regelen des rechts bij wijze van bindend
advies worden beslecht door de Geschillencommissie Energie voor de Zakelijke Markt
overeenkomstig het reglement van deze commissie (Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag).
3. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie voor de Zakelijke Markt is
een vergoeding verschuldigd.
4. Alvorens zich tot de Rechtbank te Rotterdam of de Geschillencommissie Energie voor de
Zakelijke Markt te wenden, dient Partij haar klacht eerst schriftelijk aan de wederpartij voor
te leggen. Dit dient te geschieden binnen vier (4) weken nadat het feit waarop de klacht is
gestoeld zich heeft voorgedaan dan wel, indien het feit redelijkerwijs pas later
geconstateerd kon worden, binnen drie (3) weken na contastering van het feit. Wanneer
Partijen ter zake van de betreffende klacht niet binnen zes (6) weken nadat die aan
wederpartij is voorgelegd overeenstemming hebben kunnen bereiken, kan ieder der Partijen
zich tot de Rechtbank te Rotterdam dan wel de Geschillencommissie Energie voor de
Zakelijke Markt wenden.

Artikel 20: Slotbepalingen

1. Deze gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden treedt in werking op 01-09-2018
onder versienummer 09-2018/1.
2. De Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij Jules Energy Projects en zijn aldaar kosteloos
verkrijgbaar en te downloaden van de website (www.julesenergy.nl).

Jules Energy Projects B.V.
Tolnasingel 12
2411 PV Bodegraven
Tel: 0172 497216
support@julesenergy.com
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