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Deelnemersvoorwaarden Slimme Energieservice  

1 december 2016 
 

 

1 Definities  

 
1.1 Vereniging Eigen Huis: Organisator van de Slimme Energieservice, hierna ook te 
noemen VEH, gevestigd aan de Displayweg 1, 3821 BT te Amersfoort.  

1.2 Site: de website van Vereniging Eigen Huis (eigenhuis.nl) waarop de Slimme 
Energieservice wordt aangeboden. 

1.3 Slimme Energieservice: een dienst van Vereniging Eigen Huis in samenwerking met een 
aantal energieleveranciers en netbeheerders die het Deelnemer mogelijk maakt om 
een Slimme Energiecontract met één van de energieleveranciers aan te gaan en - mede op 
basis van eventueel aanvullende dienstverlening - op diverse manieren zijn/haar 
energiekosten (blijvend) te verlagen. 

1.4 Aanbod: een schriftelijk aanbod van Leverancier aan Deelnemer tot het sluiten van een 
Slimme Energiecontract en het leveren van eventuele aanvullende dienstverlening. 

1.5 Product: het Slimme Energiecontract en eventuele aanvullende dienstverlening zoals 
Leverancier in het kader van de Slimme Energieservice aan Deelnemer aanbiedt. 

1.6 Deelnemer: een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf 
(consument) die via de Site heeft aangegeven een aanbod voor een Slimme Energiecontract 
en eventuele aanvullende dienstverlening van Leverancier te willen ontvangen.  

1.7 Leverancier: de energieleverancier die het Product aanbiedt.  

1.8 Netbeheerder: de beheerder van het elektriciteits- en gasnetwerk. 

1.9 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail, fax of (toestemming via) 
internet.  

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat Deelnemer het 
aanbod van Leverancier schriftelijk accepteert. 
1.11 Deelnemersvoorwaarden: de Voorwaarden deelname Slimme Energieservice. 

 

2 Toepasselijkheid  

 
Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname van een consument 
aan de Slimme Energieservice van VEH. Door aanmelding als Deelnemer erkent de 
consument de Deelnemersvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 
  

3 Aanmelding en voorwaarden 

 
3.1 Via de Site kan iedere consument zich gratis aanmelden als Deelnemer, mits hij/zij 
minimaal 18 jaar oud is en woont op een voor VEH verifieerbaar adres.  
3.2 De woning dient te beschikken over een individuele elektriciteitsmeter ten behoeve van 
de woning van de consument.  
3.3 De vergelijking die Deelnemer op de Site maakt is indicatief en gebaseerd op tarieven uit 
het verleden. De vergelijking geeft geen garantie voor de toekomst en de Deelnemer kan  
hieraan geen rechten ontlenen.  
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3.4 Indien Deelnemer via de Site verklaart dat hij/zij een schriftelijk aanbod van Leverancier 
tot het sluiten van een Slimme Energiecontract wil ontvangen, dan stemt Deelnemer ermee 
in dat zijn gegevens, uitsluitend ten behoeve van het uitbrengen het aanbod, met 
Leverancier worden gedeeld. Daarnaast geeft Deelnemer toestemming aan VEH om door 
VEH gebeld en/of gemaild te worden om onvolledigheden in de aanmelding te bespreken 
en/of na acceptatie van het aanbod van Leverancier eventuele vragen van Deelnemer te 
kunnen beantwoorden. 
3.5 Het staat Deelnemer geheel vrij om een aanbod van Leverancier al dan niet te 
accepteren.  
3.6 Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte informatie juist is en indien er 
wijzigingen zijn in zijn/haar gegevens, deze per ommegaande schriftelijk door te geven aan 
VEH en, indien de Leverancier aan Deelnemer bekend is, tevens aan die Leverancier. 
3.7 VEH en/of Leverancier kan een beperking aanbrengen waardoor Deelnemer wordt 
uitgesloten van deelname. Het kan daarbij gaan om een uitsluiting van een regio, maar ook 
om een maximum aantal aanmeldingen c.q. acceptanten van het aanbod bij één of meerdere 
leveranciers. Ook kan Deelnemer door VEH worden uitgesloten van deelname c.q. 
toekomstige aanbiedingen, indien Deelnemer onvoldoende informatie verstrekt om naar het 
oordeel van VEH een goede dienstverlening mogelijk te maken. VEH behoudt zich altijd het 
recht voor om aanmeldingen te weigeren of te verwijderen en zal de consument in dat geval 
per e-mail op de hoogte brengen.  
 

4 Lidmaatschap  

 
4.1 De Slimme Energieservice wordt georganiseerd voor leden van VEH.  
4.2 Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de Slimme Energieservice. Bij acceptatie van het 
aanbod van Leverancier wordt Deelnemer automatisch lid van VEH. De voorwaarden met 
betrekking tot het lidmaatschap zijn te vinden op de Site (www.eigenhuis.nl) onder het kopje 
Algemene voorwaarden.  
4.3 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot schriftelijke wederopzegging 
en met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn overeenkomstig de Algemene 
voorwaarden op de Site.  
4.4 Deelnemer, die via de Slimme Energieservice automatisch lid is geworden, ontvangt 
tijdig bericht van VEH waarin wordt aangegeven dat zonder tegenbericht het lidmaatschap 
wordt verlengd.  
4.5 Niet-leden die voor de eerste keer deelnemen aan de Slimme Energieservice en het 
aanbod accepteren, krijgen de eerste twaalf maanden een kosteloos lidmaatschap van 
Vereniging Eigen Huis. Niet-leden die reeds eerder gebruik hebben gemaakt van een 
kosteloos lidmaatschap kunnen het aanbod van de actuele Slimme Energieservice alleen 
nog accepteren in combinatie met een betaald lidmaatschap. 
 

5 Aansprakelijkheid  
 

5.1 VEH zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling 
van derden. Een door VEH aangegane verplichting heeft het karakter van een 
inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een 
resultaatsverplichting is aangegaan. 
5.2 VEH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen 
Deelnemer en Leverancier die mogelijk voortkomt uit de Slimme Energieservice, waaronder 
de door Leverancier geboden tarieven, eventuele indexering en gevolgschade. De details 
zijn gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Leverancier die geaccepteerd dienen te 
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worden voordat Deelnemer het contract met Leverancier aangaat. VEH is tegenover 
Deelnemer nimmer aansprakelijk voor van Leverancier. 
5.3 VEH is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer, indien Leverancier Deelnemer 
geen Product aanbiedt, zoals in het geval dat Deelnemer geen geldig e-mailadres heeft 
opgegeven en Leverancier uitsluitend digitaal met klanten communiceert, geen slimme meter 
aanwezig is, VEH en/of Leverancier een maximaal aantal Slimme Energiecontracten 
beschikbaar stelt dan wel het Product om redenen niet aanbiedt op het aangegeven adres. 
5.4 Voor zover VEH aansprakelijk is voor schade, wordt deze uitsluitend vergoed tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VEH wordt uitgekeerd. 
5.5 Indien door verhuizing Deelnemer het aanbod wil meenemen naar een andere regio kan 
VEH niet garanderen dat Leverancier daar dezelfde condities kan bieden zoals die tot stand 
zijn gekomen op het oude adres van Deelnemer. 
5.6 Gezien de aan internet eigen technische kenmerken is het niet mogelijk een 
onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, een vertraging in de overdracht 
van informatie of een defect aan de server van VEH uit te sluiten. VEH aanvaardt in verband 
hiermee geen aansprakelijkheid. 
 

6 Overmacht 

 
6.1 Indien VEH ten gevolge van overmacht wordt verhinderd (een deel van) haar 
werkzaamheden in het kader van de Slimme Energieservice te vervullen, heeft zij het recht 
om de uitvoering daarvan op te schorten of te staken. 
6.2 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van VEH niet 
mogelijk is langer duurt dan zes weken, dan zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de Deelnemer en/of VEH enig 
recht op schadevergoeding ontstaat.  
6.3 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs 
niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan VEH niet in staat is haar verplichtingen 
jegens Deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen - 
in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van 
overmacht - storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-
infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.  
 

7 Persoonsgegevens  

 
7.1 Persoonsgegevens worden door VEH verzameld en verwerkt om service te kunnen 
verlenen en ondersteuning te kunnen bieden in het kader van de Slimme Energieservice. 7.2 
VEH is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het 
privacystatement is te vinden op de website van VEH (www.eigenhuis.nl).   
7.3 Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met partijen die direct betrokken zijn bij 
de uitvoering van de Slimme Energieservice en uitsluitend voor zover dat in het kader van de 
uitvoering van de Slimme Energieservice nodig is. Persoonsgegevens worden niet aan 
andere derden verstrekt, tenzij dat schriftelijk met Deelnemer is overeengekomen of indien 
wettelijke bepalingen dit vereisen.  
 

 

8 Informatie per e-mail  
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Om binnen de Slimme Energieservice de kwaliteit en snelheid van het proces te kunnen 
waarborgen houdt VEH Deelnemers via e-mail op de hoogte. Deelnemers kunnen zich niet 
uitschrijven voor deze e-mails. Gegevens worden bewaard zolang dit vanwege aard, inhoud 
en afhandeling van de e-mail nodig is.  

 

9 Klachten 

 
9.1 Indien Deelnemer een klacht heeft over de Slimme Energieservice, dan kan hij/zij deze 

telefonisch (033-4507750) of per e-mail (ledenervice@eigenhuis.nl) voorleggen aan VEH. 
9.2 Als de klacht betrekking heeft op (uitvoering van) het contract met Leverancier, dan dient 
Deelnemer de klacht eerst schriftelijk in te dienen bij Leverancier. Mocht de klacht niet naar 
zijn/haar tevredenheid worden opgelost, dan kan Deelnemer - mits hij/zij lid is – de klacht 
aan VEH voorleggen voor advies en eventueel bemiddeling. 
 

10 Slotbepalingen  

 
10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden is het Nederlands recht 
van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.  
10.2 Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 1 april 2016 (Voorwaarden deelname Slimme 
Energieservice 1.0). 
10.3 VEH behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer 
daarvan schriftelijk in kennis stellen.  
10.4 Indien één of enkele bepalingen van deze Voorwaarden in rechte nietig worden 
verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal 
daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet 
worden aangetast. 
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