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Qurrent Voorwaarden Buurtmolenstroom
Qurrent levert buurtmolenstroom op verzoek van de coöperatie die deze stroom
produceert (hierna: “coöperatie”). Om buurtmolenstroom te kunnen ontvangen dien je
lid te zijn van die coöperatie. Ook dien je met die coöperatie een ledenovereenkomst te
hebben die voorziet in levering van buurtmolenstroom aan jou (hierna:
“ledenovereenkomst”). Bovendien moet je met Qurrent een overeenkomst aangaan voor
stroomlevering (hierna: “leveringsovereenkomst”). De energielevering krachtens die
leveringsovereenkomst dient aan te vangen op dezelfde datum waarop de levering van
buurtmolenstroom begint.
Korting op je stroomprijs
Levering van buurtmolenstroom gaat gepaard met een korting op je stroomprijs,
vanwege een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte duurzame stroom
(hierna: “nabijheidstarief”). Dat geeft jou financieel voordeel en gelegenheid om
duurzame energieproductie bij jou in de buurt te steunen. Qurrent past deze korting toe
op verzoek van de coöperatie. Qurrent zal toepassing van deze korting weer staken als
de coöperatie daarom verzoekt. Qurrent is bovendien bevoegd toepassing van de
korting te staken indien niet wordt voldaan aan de vereisten die de overheid stelt aan
toepassing van het nabijheidstarief.
Als Qurrent toepassing van de korting staakt ben je vanaf dat moment de
stroomtarieven verschuldigd zoals die gelden op grond van de leveringsovereenkomst,
zonder levering van buurtmolenstroom. Qurrent is bevoegd om je voorschotbedrag
hierop dan aan te passen.
Korting op vaste leveringskosten
Bij levering van buurtmolenstroom geven wij bovendien korting op de vaste kosten van
stroomlevering, overeenkomstig de regeling ‘Korting op vaste leveringskosten’, zolang
deze regeling van kracht is. Meer informatie over deze regeling vind je op onze website
(onder ‘voorwaarden’).
Aanvullende diensten voor de coöperatie
Ten behoeve van de coöperatie verrichten wij aanvullende diensten waaronder
klantenservice, administratie en inning van contributie. Als we bedragen voor de
coöperatie innen, specificeren (en verrekenen) we dat in je energierekening of in een
andere nota van Qurrent.
Einde energielevering
Als de energielevering door Qurrent eindigt, eindigt ook de levering van
buurtmolenstroom. In plaats daarvan wordt jou dan jaarlijks 2.500 kWh aan
buurtmolenstroom toegekend, op basis waarvan je nieuwe energieleverancier het
nabijheidstarief voor jou kan toepassen. Voor de administratieve uitvoering hiervan
brengen wij je namens de coöperatie dan een vergoeding in rekening van 25 euro per
jaar.
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Gegevensverwerking
Bij aanvraag van buurtmolenstroom vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze
zijn noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van je leveringsovereenkomst en je
ledenovereenkomst. Gegevens die betrekking hebben op je lidmaatschap van en
ledenovereenkomst met de coöperatie, worden door ons met de coöperatie gedeeld.
Op basis van je aanvraaggegevens toetsen we of je in aanmerking kunt komen voor
buurtmolenstroom. Dit op basis van de capaciteit en postcode van je stroomaansluiting
en van het gemiddelde historische stroomverbruik via die aansluiting.
Klantenservice
Alle vragen over de coöperatie en buurtmolenstroom kun je voorleggen aan de Qurrent
klantenservice. Wijziging van je gegevens hoef je alleen aan de Qurrent klantenservice
op te geven, of in te voeren via “Mijn Energie”. Aan ons opgeven wijzigingen die ook van
belang zijn voor de coöperatie worden na acceptatie door ons automatisch gedeeld met
de coöperatie. Daardoor hoef je die wijziging maar één keer op te geven.
Adreswijziging
Verhuizing kan betekenen dat het nabijheidstarief niet langer toepasbaar is. Stel ons hoe
dan ook tijdig van adreswijziging op de hoogte. Als later blijkt dat het nabijheidstarief
ten onrechte is toegepast, kan de belastingdienst overgaan tot navordering.
Overige bepalingen
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de “Qurrent Voorwaarden
Buurtmolenstroom – versie 1 september 2017”. Qurrent behoudt zich het recht voor om
deze voorwaarden te wijzigen.
De “Voorwaarden toepassing korting op energiebelasting postcoderoosprojecten
Qurrent” zijn niet van toepassing op buurtmolenstroom.
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