AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN
Aanvullende Leveringsvoorwaarden bij Elektriciteit Vast en
Gas Vast zakelijke kleinverbruikers
behorende bij de 'Algemene Voorwaarden voor de levering van
elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (vers ie 2017)'.

Algem een
Je gaat deze Leverings overeenkoms t aan met GGP B.V. hierna 'Gulf
Gas and Power'.
Alle corres pondentie van Gulf Gas and Power verloopt via e-mail.
Als het factuuradres afwijkt van het eerder genoemde algemene
adres , de contactpers oon inzake facturatie en/of de contactpers oon
inzake meters tanden van de eerder genoemde contactpers oon
afwijkt of wijzigt, dien je dit door te geven via
klantens ervice@ gulfgas andpower.nl.
Doorhalingen en wijzigingen in deze Leverings overeenkoms t worden
niet geaccepteerd en maken deze Leverings overeen-koms t ongeldig.
Deze Leverings overeenkoms t is onder voorbehoud van kennelijke
fouten. Wanneer en voor zover er s prake is van een kennelijke fout,
is deze Leverings overeenkoms t ongeldig.
Op deze Leverings overeenkoms t zijn de kwaliteits criteria van Gulf
Gas and Power van toepas s ing. Deze kwaliteits criteria zijn te vinden
op de webs ite www.gulfgas andpower.nl.
De bijlage(n) maken onlos makelijk deel uit van deze
Leverings overeenkoms t.
Op jouw Levering zijn de Algemene Voorwaarden (Energie-Nederland
2017) van toepas s ing, voor zover niet s chriftelijk van deze Algemene
voorwaarden is afgeweken. Je ontvangt een exem-plaar van deze
Algemene voorwaarden bij deze Leverings overeenkoms t en je bent
akkoord gegaan met de inhoud hiervan.
In afwijking van het bepaalde in artikel 1, lid 5 van de Algemene
Voorwaarden (Energie-Nederland 2017) gelden deze aanvullende
voorwaarden voor alle zakelijke kleinverbruikers , zijnde natuurlijke
pers onen die handelen voor doeleinden van beroep of bedrijf en
rechts pers onen die een aans luiting hebben met een doorlaatwaarde
(aans luitcapaciteit) van ten hoogs te 3x80 ampère en/of een totale
capaciteit van ten hoogs te 40 Nm3/h gas , met dien vers tande dat
op deze zakelijke kleinverbruikers de volgende afwijkingen van deze
Algemene Voorwaarden van toepas s ing zijn:
― In afwijking van artikel 1, lid 5 zijn afwijkingen van de Algemene
Voorwaarden ook geldig buiten die gevallen waarin uit de Algemene
Voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toeges taan, mits deze
afwijkingen s chriftelijk zijn vas tgelegd.
― Gulf Gas and Power heeft het recht om, in aanvulling op het in
artikel 2, lid 6 opgenomen recht, jouw betalings gedrag te toets en.
Zowel bij aanvraag als gedurende de looptijd van de
Leverings overeenkoms t, heeft Gulf Gas and Power het recht om de
beoordeling van jouw kredietwaardigheid te laten verrichten door een
(krediet) ins telling die jouw kredietwaardigheid kan vas ts tellen.
― Wanneer naar het oordeel van Gulf Gas and Power jouw
kredietwaardigheid onvoldoende blijkt te zijn, kan Gulf Gas and
Power van jou aanvullende zekerheden verlangen zoals bedoeld in
artikel 15 van de Algemene Voorwaarden.
― Gulf Gas and Power mag de Leverings overeenkoms t zonder
rechterlijke tus s enkoms t ontbinden als de in artikel 7, lid 3 bedoelde
onderbreking van de levering langer duurt dan dertig dagen
achtereen, als ook wanneer in rechte een s chulds anerings regeling op
de zakelijke kleinverbruiker van toepas s ing is verklaard, aan de
zakelijke kleinverbruiker s urs eance van

betaling is verleend of de zakelijke kleinverbruiker in s taat van
faillis s ement wordt verklaard. In geval van faillis s ement, s urs eance
van betaling of in rechte van toepas s ing verklaarde
s chulds anerings -regeling, heeft de leverancier tevens de
bevoegdheid de levering met onmiddellijke ingang te s taken.
Wanneer Gulf Gas and Power van de bevoegdheid als bedoeld in dit
artikel gebruik-maakt, zal dit meteen aan de zakelijke kleinverbruiker
worden meegedeeld. De bedragen die de zakelijke kleinverbruiker op
het moment van ontbinding van de Leverings overeenkoms t al aan
Gulf Gas and Power vers chuldigd was , zijn op dat moment
onmiddellijk opeis baar. Het gebruik door Gulf Gas and Power van
de bevoegdheden als bedoeld in dit artikel kan niet leiden tot
aans prakelijkheid van Gulf Gas and Power voor eventueel daaruit
onts tane s chade.
― Voor zover in de Algemene Voorwaarden in artikel 18 wordt
ges proken over de Ges chillencommis s ie, wordt voor zakelijke
kleinverbruikers gedoeld op de Ges chillencommis s ie Energie voor de
zakelijke markt.
― In geval van een zakelijke kleinverbruiker is het bepaalde in artikel
16, lid 2 s lechts van toepas s ing wanneer de hem betreffende
gegevens zijn terug te voeren op een natuurlijke pers oon.
― In afwijking van artikel 21, lid 6 wordt na de einddatum van deze
Leverings overeenkoms t deze automatis ch verlengd met één jaar
tegen het dan geldende marktconforme tarief voor Elektriciteit Vas t
en Gas Vas t. Jouw opzegtermijn na deze verlenging is dertig dagen.
Opzeggen kan via klantens ervice@ gulfgas andpower.nl.

Tarieven
Je betaalt per energieproduct vas te leverings kos ten. Dit zijn de
kos ten ongeacht de hoogte van jouw verbruik. Tijdens de vas te
looptijd van je Leverings overeenkoms t wijzigen deze vas te
leverings kos ten niet.
De overheid kan de heffingen en btw op elektriciteit en gas wijzigen
tijdens de looptijd van jouw Leverings overeenkoms t. Deze
wijzigingen berekent Gulf Gas and Power aan jou door. Verder mag
Gulf Gas and Power jouw tarieven wijzigen:
als de Netbeheerder de tarieven wijzigt;
als de gas profielen veranderen;
vanwege een overheids maatregel.
Voor elektriciteit betaal je een vas t leverings tarief per kWh. Dit tarief
wijzigt niet tijdens de vas te looptijd van jouw
Leverings overeenkoms t. Jouw tarief per kWh s troom hangt af van
jouw elektriciteits meter. Bij de in deze Overeenkoms t vermelde
leverings periode wordt uitgegaan van:
Piek: alle uren op werkdagen tus s en 7:00 uur en 23:00 uur exclus ief
erkende fees tdagen.
Dal: alle uren op werkdagen tus s en 23:00 uur en 7:00 uur en alle
uren op zaterdagen, zondagen en erkende fees tdagen.
Voor elektriciteit ontvang je jaarlijks een vermindering op
energiebelas ting van € 373,33 (prijs peil 2018 per verbruik van 12
maanden). Dit kan ook € 0,00 zijn als er geen s prake is van een
verblijfs functie. Dit verrekenen wij op jouw jaarnota.
Als de Netbeheerder op enig moment de verbruiken anders verdeelt
dan de huidige Piek 7:00-23:00 en Dal 23:00-7:00, dan zal Gulf
Gas and Power met jou in overleg treden om nieuwe contractprijzen
overeen te komen. Gulf Gas and Power zal met jou de gemaakte
afs praken in een addendum vas tleggen en aan deze Overeenkoms t
toevoegen.
Als je vanwege deze wijzigingen jouw Leverings overeenkoms t met
een vas te looptijd opzegt, dan kan Gulf Gas and Power, naas t
adminis tratiekos ten, een opzegvergoeding in rekening brengen. De
opzegvergoeding is tenmins te het vers chil tus s en de waarde van de
res terende leveringen op grond van de Leverings overeenkoms t (op
bas is van de marktprijs tus s en de datum van tus s entijds e
beëindiging of ontbinding) en de res terende looptijd van de
Leverings overeenkoms t.
Je betaalt een vas t leverings tarief per Nm3 gas die je verbruikt. Dit
tarief wijzigt niet tijdens de vas te looptijd van jouw
Leverings overeenkoms t. Het leverings tarief hangt onder andere af
van jouw gas profiel. Dit gas profiel s telt jouw Netbeheerder ieder jaar
vas t op bas is van jouw gas aans luiting en de hoeveelheid gas die je
verbruikt.

Levering
Gulf Gas and Power levert grijze elektriciteit, tenzij je hebt
aangegeven dat je graag groene elektriciteit wilt. In dat geval is een
vergroenings toes lag opgenomen in jouw leverings tarief en krijg je
elektriciteit die wordt opgewerkt uit duurzame bronnen, te weten
Europes e wind. Gas van Gulf Gas and Power wordt gewonnen uit
fos s iele bronnen.
Bij de in deze Leverings overeenkoms t vermelde leverings periode
wordt uitgegaan van een Gas dag: een periode die begint om 6:00
uur van een Kalenderdag en eindigt om 6:00 uur van de
daaropvolgende Kalenderdag. Voor alle genoemde prijzen geldt dat
de afgenomen Nm3 gebas eerd zijn op de ges pecificeerde kwaliteit: 1
Nm3 = 35,17 MJ.
Je bent je bewus t van eigen verantwoordelijkheid om per de
s tartdatum van deze Leverings overeenkoms t contractvrij te zijn.
Eventuele opzegvergoeding(en) komen voor jouw rekening.
Je geeft Gulf Gas and Power toes temming tot het uitlezen van
meters tanden uit het centraal landelijk portaal (P4) wanneer je
aans luitingen met een s limme meter hebt.
Je levert Gulf Gas and Power, indien van toepas s ing, de
meters tanden van de des betreffende Kleinverbruikaans luiting(en)
aan bij de s tart Levering.
Gulf Gas and Power zal namens jou een Aans luit- en
Trans portovereenkoms t met de Netbeheerder aangaan.

Teruglevering
Als je bes chikt over eigen opwekcapaciteit, meld je dit voorafgaand
aan de tots tandkoming van de Leverings overeenkoms t aan Gulf
Gas and Power. Wanneer je gedurende de contractperiode eigen
opwek gaat ins talleren op het leverings adres , dan dien je dit op
voorhand door te geven aan Gulf Gas and Power.
Als je zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan teruglevert,
geldt het volgende: de s alderings regeling wordt toegepas t. De
terugleververgoeding is gelijk aan de contractprijs . Als je meer dan
jouw energieverbruik teruglevert, dan is de terugleververgoeding voor
dit deel 75% van de contractprijs per kWh.

B etaling
Je betaalt iedere maand een termijnbedrag. Eenmaal per jaar krijg je
een jaarnota.
Gulf Gas and Power hanteert een betaaltermijn van veertien dagen.
Bij de keuze voor betaling middels een automatis che incas s o (SEPA
doorlopende machtiging) geef je toes temming aan GGP B.V.
(Incas s ant ID NL84ZZZ686403740000) om doorlopende incas s oopdrachten te s turen naar jouw bank om een bedrag van jouw
rekening af te s chrijven en aan jouw bank om doorlopend een
bedrag van jouw rekening af te s chrijven overeenkoms tig de
opdracht van GGP B.V. Als je het niet eens bent met deze
afs chrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afs chrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw
bank naar de voorwaarden.
Bij de keuze voor betaling middels overboeking, brengt Gulf Gas
and Power per maand € 2,50 adminis tratiekos ten in rekening. Let
op: deze kos ten worden in één keer verrekend in jouw jaarnota.
Het IBAN ten behoeve van het verwerken van (terug)betalingen luidt:
NL72 RABO 0319 7320 02.

