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Historische Voorwaarden 
2022 – Het Zamen  
  
  
Begripsomschrijving   
Bij deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden voor Warmte en Koude 

Energiek 2014  
  
Bedrijf: Energiek 2 B.V. 
  
Leveringsovereenkomst: de afspraken tussen het Bedrijf en de Verbruiker betreffende 

de Levering.  
 

  
Artikel 1 – Levering van warmte, koude en verwarming voor warm tapwater  
  

1.  
1.1 Op deze Historische Voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Daar 

waar de Historische Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden tegenstrijdig zijn 
prevaleren de bepalingen uit de Historische Voorwaarden, tenzij de Historische 
Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.  
 

1.2 Het Bedrijf verbindt zich om warmte, koude en verwarming voor warm tapwater aan 
Verbruiker te leveren en Verbruiker verbindt zich deze warmte, koude en verwarming voor 
warm tapwater van het Bedrijf af te nemen tegen de in het Tariefblad omschreven tarieven.   
 

1.3 De Binneninstallatie in de woning van Verbruiker is op de juiste wijze ingeregeld. Het is 
Verbruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de inregeling daarvan aan te passen o.a. in verband 
met de voor het functioneren van de Installatie benodigde correcte retourtemperatuur van 
het water. 
 

1.4 Het afnamevolume wordt gemeten door een Meetinrichting van het Bedrijf.  
 

1.5 Het is niet mogelijk voor de Verbruiker om de geleverde producten warmte, koude en 
verwarming voor warm tapwater separaat af te nemen.  
 

Artikel 2 – Betalingen  
 

2.  
2.1 Aan de Verbruiker zal maandelijks een voorschot worden gefactureerd voor de Levering van  

warmte, koude en verwarming voor warm tapwater. Het Bedrijf stuurt daartoe iedere maand 
een voorschotnota, waarin de verschuldigde bedragen zijn gespecificeerd. De hoogte van 
het vooruit te betalen voorschot wordt door het Bedrijf geschat op basis van verbruik in 
voorgaande periode(n), rekening houdend met alle overige relevante omstandigheden. Ten 
minste eenmaal per jaar zal het werkelijke verbruik worden vastgesteld overeenkomstig het 
bepaalde in de Algemene voorwaarden en zal verrekening c.q. nabetaling volgen. 
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Artikel 3 – Exclusiviteit  
   

3.  
3.1 De Verbruiker zal gedurende de looptijd van de 

Leveringsovereenkomst geen warmte, koude en 
verwarming voor warm tapwater van een andere leverancier betrekken dan van het Bedrijf. 
Verbruiker heeft voorts de verplichting om de benodigde warmte, koude en verwarming voor 
warm tapwater aangaande het Perceel niet op een andere wijze te verkrijgen dan door de 
Levering vanuit het Bedrijf.  
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