voorwaarden paneelopnaam
Door de bevestiging van je aanvraag van een paneelopnaam ga je een overeenkomst aan met de Coöperatie
Vrijopnaam, (hierna: de Coöperatie) en Vrij Op Naam B.V (hierna: Vrijopnaam). Deze overeenkomsten (hierna:
Overeenkomst) geeft je het recht op levering van stroom die wordt opgewekt door zonnepanelen in een park
naar jouw keuze, dat door de coöperatie wordt geëxploiteerd of waarop de coöperatie de rechten heeft en
wordt beheerst door de volgende bepalingen.
Voorts word je met de bevestiging van je aanvraag van een paneelopnaam lid van de Coöperatie en sluit je een
ledenovereenkomst met de Coöperatie. Je wordt geen lid van de Coöperatie als je afnemer bent van een
paneelopnaam dat om niet of als onderdeel van een (kortings-)actie is verkregen.

paneelopnaam
Een paneelopnaam geeft gedurende 9 jaar het recht op een jaarlijks vast te stellen hoeveelheid duurzame
stroom zijnde het pro rata deel van de totale hoeveelheid door in het door jouw gekozen park aanwezige
zonnepanelen opgewekte stroom over de periode van een jaar.

coöperatie Vrijopnaam
De Coöperatie heeft als doel het investeren in de productie van duurzame energie in Nederland. Je aanvraag
van een paneelopnaam wordt mede aangemerkt als aanvraag voor het lidmaatschap van de Coöperatie.
Aanvaarding van je aanvraag door Vrijopnaam geldt meteen als aanvaarding van je lidmaatschap door de
Coöperatie. Er is geen contributie verschuldigd.
Voor de rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van de Coöperatie wordt verwezen naar de
statuten van de Coöperatie (hierna: de Statuten) en naar de “Bepalingen Lidmaatschap Coöperatie
Vrijopnaam”.
De Coöperatie is de houder van de rechten en middelen die de basis vormen voor de geleverde aantallen
paneelopnaam. Opbrengsten van de Coöperatie kunnen door de coöperatie alleen gebruikt worden ten
behoeve van het investeren in duurzame energieprojecten in Nederland.

lidmaatschap coöperatie Vrijopnaam
Als afnemer van een paneelopnaam ben je automatisch lid van onze coöperatie. Je wordt geen lid van de
Coöperatie als je afnemer bent van een paneelopnaam dat om niet of als onderdeel van een (kortings-)actie is
verkregen. De Coöperatie investeert in duurzame energieprojecten waarvan uiteindelijk de leden profiteren.
Wil je geen lid zijn, neem dan contact op de klantenservice van Vrijopnaam.
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levering van de stroom op grond van leveringsovereenkomst
Levering van stroom via een paneelopnaam gebeurt uitsluitend op basis van een overeenkomst tussen jou en
Vrijopnaam tot levering van elektriciteit aan kleinverbruikers, ook wel aangeduid als Vrijopnaam
contractvoorwaarden en de daarop van toepassing verklaarde documentatie, te weten: het Tarievenblad, de
Algemene Voorwaarden, Kwaliteitscriteria en Informatiecode (hierna gezamenlijk: Leveringsovereenkomst).
Het recht op levering van stroom via een paneelopnaam wordt derhalve alleen toegekend indien je reeds een
Leveringsovereenkomst hebt met Vrijopnaam of in combinatie met de aanvraag van zo’n
Leveringsovereenkomst. Om een Leveringsovereenkomst aan te kunnen gaan dien je te beschikken over een
kleinverbruiksaansluiting op het Nederlandse openbare elektriciteitsnet (hierna: Aansluiting).

aanbod van een paneelopnaam
Het aanbod betreffende een paneelopnaam is vrijblijvend en geldt voor zover de voorraad strekt. De
Coöperatie en Vrijopnaam zijn gerechtigd de voorwaarden waaronder de levering van stroom via een
paneelopnaam wordt aangeboden - waaronder de tarieven van de levering van stroom via een paneelopnaam te wijzigen, zoals bepaald in de Leveringsovereenkomst
De Coöperatie behoudt te allen tijde het recht om de onderliggende locatie (het zonnepark) van een
paneelopnaam te wijzigen.

aanvraag van een paneelopnaam
Een aanvraag voor levering van stroom via een paneelopnaam (hierna: Aanvraag) wordt gedaan door indiening
van een door de Coöperatie daartoe mede door Vrijopnaam gemachtigd daarvoor beschikbaar gesteld (online)
formulier.
De Aanvraag zal door de Coöperatie en/of Vrijopnaam worden beoordeeld. Het staat ons vrij jouw Aanvraag af
te wijzen en onvolledig, foutief en/of niet naar waarheid ingevulde formulieren niet te behandelen. Wij zijn
gerechtigd je identiteit en de juistheid van de door jou bij je Aanvraag verstrekte gegevens te verifiëren.
De Overeenkomst komt pas tot stand door aanvaarding van je Aanvraag. De Coöperatie en/of Vrijopnaam
stuurt je hiervan een bevestiging.

verrekening van opbrengsten paneelopnaam
De stroomopbrengsten van jouw paneelopnaam staan op de jaar- of eindnota van de Leveringsovereenkomst
(hierna: Jaarnota). Per tariefperiode als vermeld in de Leveringsovereenkomst en tariefsoort (enkel of
normaaltarief) als vermeld in het Tarievenblad wordt een deel van je stroomverbruik uit jouw paneelopnaam
geleverd.
Vrijopnaam verrekent de opbrengsten uit je paneelopnaam met je verbruik tegen het dan geldende door jou
gecontracteerde tarief bij Vrijopnaam met een maximum van €0,08 per kWh inclusief BTW. Over de geleverde
volumes worden nog wel de wettelijke belastingen en toeslagen voor stroomlevering in rekening gebracht.
De hoeveelheid stroom van jouw paneelopnaam die verrekend wordt op de Jaarnota wordt bepaald door:
» de feitelijke stroomproductie op de locatie waarop je paneelopnaam betrekking heeft;
» de periode waarop je Jaarnota betrekking heeft (hierna: Afrekenperiode);
» en het aantal dagen binnen de Afrekenperiode waarop je recht had op stroomlevering via een
paneelopnaam;
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» een door de coöperatie gegarandeerde minimumopbrengst per paneelopnaam van 250 kWh per jaar.
Indien je stroom afneemt tegen normaal- en daltarief worden de opbrengsten van je paneelopnaam verrekend
met het verbruik tegen normaaltarief in de betreffende afrekenperiode. De stroom wordt immers opgewekt
met daglicht.
Mocht er in enige tariefperiode een productieoverschot zijn behaald met jouw paneelopnaam dan wordt dit
eerst gewaardeerd tegen en verrekend met het verbruikte daltarief in dezelfde periode. Als er dan nog een
overschot resteert wordt dit verrekend met een eventueel tekort in een andere tariefperiode in datzelfde jaar.
Een overschot verschuift dan in principe naar de volgende tariefperiode.

maximale hoeveelheid stroomlevering via paneelopnaam
Vrijopnaam bepaalt op basis van het ‘standaard jaarverbruik’ (SJV) voor jouw Aansluiting jouw gemiddelde
jaarverbruik. Per Aansluiting kun je naar eigen keuze tot 100% van dat gemiddelde jaarverbruik met een
maximum van 10.000 kWh via die Aansluiting aan middels een paneelopnaam opgewekte jaarlijkse
stroomopbrengst aanschaffen. Bij de vaststelling van het gemiddelde jaarverbruik kan Vrijopnaam naar eigen
inzicht rekening houden met verschillende factoren, zoals de aanwezigheid van alternatieve stroomopwekkers,
bijvoorbeeld middels een aansluiting van zonnepanelen ‘achter’ je Aansluiting. De Coöperatie en Vrijopnaam
zijn echter niet verantwoordelijk voor- noch ertoe gehouden om te onderzoeken of jij zelfstandig 'achter' je
aansluiting meer stroom opwekt dan wettelijk is toegestaan. Vrijopnaam en de Coöperatie zijn voor de
eventuele gevolgen daarvan niet aansprakelijk.
Indien Vrijopnaam vaststelt dat de stroomopwekking via jouw paneelopnaam jouw gemiddelde jaarverbruik
overschrijdt, kan Vrijopnaam jouw aantal paneelopnaam aanpassen. Het eventueel teveel betaalde wordt dan
gerestitueerd.

prijs en betaling
De kosten voor een paneelopnaam bedragen eenmalig € 99,- waarmee bij de Coöperatie het recht wordt
verkregen om gedurende maximaal 9 jaar stroom geleverd te krijgen op de in deze voorwaarden beschreven
wijze. Deze kosten worden na het aangaan van de Overeenkomst in één keer namens de Coöperatie door
Vrijopnaam in rekening gebracht.
De betalingstermijn bedraagt 6 weken en betaling geschiedt in beginsel door middel van automatische incasso.
Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien niet of niet
tijdig betaling van je wordt verkregen is/zijn de coöperatie en/of Vrijopnaam gerechtigd de Overeenkomst
(gedeeltelijk) te beëindigen of te ontbinden en jouw paneelopnaam geheel of gedeeltelijk te doen vervallen,
zonder dat recht bestaat op enige restitutie.

looptijd Overeenkomst
Het eerste jaar van stroomlevering via jouw paneelopnaam vangt aan op de datum waarop de Overeenkomst
van kracht wordt. Indien op die datum de levering ingevolge de aan de Overeenkomst gekoppelde
Leveringsovereenkomst nog niet is aangevangen vangt het eerste jaar van stroomlevering via jouw
paneelopnaam aan op de datum waarop de Leveringsovereenkomst aanvangt. Stroomlevering via jouw
paneelopnaam loopt zonder onderbreking door totdat de jaren waarvoor het paneelopnaam is toegekend zijn
verstreken, hetgeen gelijk is aan de (initiële) looptijd van de Overeenkomst.
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tussentijdse beëindiging door jou
De Overeenkomst kan door jou schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één
kalendermaand. Jouw paneelopnaam vervalt dan per de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is
beëindigd. Ook het lidmaatschap bij de Coöperatie en de Ledenovereenkomst worden per die datum
beëindigd. Voor zover je dan vervallen paneelopnaam tegen betaling is verkregen heb je recht op een restitutie
van (een deel van) de kosten van het vervallen paneelopnaam. De hoogte van deze restitutie bedraagt 100%
van de kosten van het vervallen paneelopnaam, verminderd met 11 1/9 % per vervallen jaar of gedeelte
daarvan. Het te restitueren bedrag wordt binnen twee maanden door de Coöperatie betaald onder aftrek van
een administratievergoeding van €15,00 per paneelopnaam, mits de restitutie de continuïteit van de
Coöperatie niet in gevaar brengt. Het bestuur van de Coöperatie oordeelt of dit aan de orde is en kan - indien
dit het geval is - een nadere betalingsregeling bedingen bij het lid. Bij de terugbetaling van Leden wordt de
volgorde van opzegging gehandhaafd.
Voor een paneelopnaam dat om niet of als onderdeel van een (kortings-)actie is verkregen bestaat nimmer
recht op enige vergoeding of restitutie.

tussentijdse beëindiging door ons
De Coöperatie en/of Vrijopnaam is/zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
beëindigen of te ontbinden indien de Leveringsovereenkomst die aan jouw paneelopnaam en dus aan de
Overeenkomst gekoppeld is of zou worden niet tot stand is gekomen of komt of wordt beëindigd, ontbonden
of vernietigd
Per beëindigingdatum van de Leveringsovereenkomst en dus van de daaraan gekoppelde Overeenkomst stopt
ook de levering van stroom via jouw paneelopnaam. Voor zover je dan vervallen paneelopnaam tegen betaling
is verkregen heb je recht op een restitutie van (een deel van) de kosten van het vervallen paneelopnaam. De
hoogte van deze restitutie bedraagt 100% van de kosten van het vervallen paneelopnaam, verminderd met 11
1/9
% per vervallen jaar of gedeelte daarvan. Het te restitueren bedrag wordt binnen twee maanden door de
Coöperatie betaald onder aftrek van een administratievergoeding van €15,00 per paneelopnaam, mits de
restitutie de continuïteit van de Coöperatie niet in gevaar brengt. Het bestuur van de Coöperatie oordeelt of dit
aan de orde is en kan - indien dit het geval is - een nadere betalingsregeling bedingen bij het lid. Bij de
terugbetaling van Leden wordt de volgorde van opzegging gehandhaafd.
Voor een paneelopnaam dat om niet of als onderdeel van een (kortings-)actie is verkregen bestaat nimmer
recht op enige vergoeding of restitutie.
De Coöperatie en/of Vrijopnaam is/zijn bovendien gerechtigd de Overeenkomst tussentijds, met onmiddellijke
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen of te ontbinden indien je je verplichtingen uit hoofde
van deze Overeenkomst ook na aanmaning en redelijke termijnstelling niet nakomt.

overdraagbaarheid
Jouw recht op stroom via paneelopnaam en daarmee op grond van de Overeenkomst is niet door jou
overdraagbaar. De Coöperatie en/of Vrijopnaam zijn gerechtigd jouw recht op stroom via paneelopnaam en de
Overeenkomst aan een derde over te dragen op de wijze als voorzien in artikel 2.11 van Algemene
Voorwaarden van Vrijopnaam voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, bij de
Leveringsovereenkomst
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herroeping van de overeenkomst
Gedurende veertien dagen na ontvangst van de bevestiging van de Aanvraag kun je de Overeenkomst zonder
opgave van redenen ontbinden (hierna: ‘Herroeping’). Voor Herroeping kun je gebruik maken van het
herroepingsformulier op onze website (www.Vrijopnaam.nl). De inhoud van dit formulier staat ook afgebeeld
onder deze voorwaarden.

persoonsgegevens
Bij de Aanvraag wordt om persoonsgegevens verzocht. Deze gegevens gebruiken wij voor het beoordelen van
die Aanvraag en het uitvoeren van de Overeenkomst.

verhuizing
Bij verhuizing dien je je nieuwe adres tijdig aan ons door te geven. Verhuizing heeft geen gevolgen voor jouw
paneelopnaam en de Overeenkomst zolang de ermee gekoppelde Leveringsovereenkomst wordt
gecontinueerd.

vragen, klachten en geschillen
Met betrekking tot vragen, klachten en geschillen is het daarvoor bepaalde in de Algemene Voorwaarden van
Vrijopnaam voor de levering van Gas en Elektriciteit aan kleinverbruikers (versie 2017) van overeenkomstige
toepassing.

gedragscodes
Vrijopnaam geeft toepassing aan de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Een afschrift hiervan is te
verkrijgen op de website van Energie-Nederland (www.energie-nederland.nl).

contact
Via email en onze website houden we je op de hoogte van uitsluitend relevante ontwikkelingen betreffende
jouw Overeenkomst en stroomlevering via jouw paneelopnaam. Je bent zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen
dat je bij ons bekende emailadres altijd actueel is.
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overige bepalingen
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is volgens de
wettelijke competentiebepalingen bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over disputen die niet
volgens de klachten en/of geschillenregeling (kunnen) worden opgelost.
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet.
Onder "schriftelijk" wordt in dit stuk tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch
communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in de Ledenovereenkomst aan de eis
van schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht,
stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet, de
Statuten of de Ledenovereenkomst bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden
gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de Coöperatie ook worden
voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar te maken via haar website.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het
enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op
een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.
Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Voorwaarden paneelopnaam’.
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modelformulier voor ontbinding/herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt ontbinden of herroepen.
Aan Vrij op naam B.V., postbus 37019, 3005 LA, Rotterdam, klantteam@Vrijopnaam.nl.
Ik/wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen

Besteld op (*)/ Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
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