
 

Overeenkomst SEPA Green Energieplanner 
 
 
Klantnaam:   …………………………………………………………………… 
Adres:    …………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:   …………………………………………………………………… 
Mailadres:   …………………………………………………………………… 
vertegenwoordigd door: ……………………………………………………………………  
Hierna aangeduid als Klant. 
 
en 
 

SEPA Green Energy B.V. 
Gevestigd te Enschede op het adres M.H. Tromplaan 55, 7513 AB Enschede (KvK: 54112990) 
vertegenwoordigd door Theo Berntzen, hierna aangeduid als SEPA Green. 
 
Overwegende dat: 

A. Klant een in het kader van de informatieplicht en of het activiteitenbesluit een energie-  
audit wil laten uitvoeren; 

B. Klant de energiebesparingsmaatregelen en overige interessante energiebesparende 
acties van zijn gebouw in kaart wil brengen; 
C. Klant hierbij indien van toepassing toestemming geeft voor het plaatsen van een 
telemetrische (slimme)meter, op de locaties waar de Energieplanner wordt gebruikt, ten 
behoeve van het optimaal gebruik van de Energieplanner; 
D. Klant middels dit document toestemming geeft voor het opvragen van 

energieverbruiksdata; 
E. SEPA Green een samenwerking heeft met EnergiePartners welke de dienstverlening 
verzorgt rondom de Energieplanner; 
F. Klant en SEPA Green de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van deze 
dienstverlening wensen vast te leggen in deze overeenkomst; 
G. Klant en SEPA Green onder voorbehoud van de technische haalbaarheid, de 
Overeenkomst kunnen ontbinden. 

 
Locatie en aansluitingen 

De dienstverlening bestaat uit rapportages t.b.v de geldende Informatieplicht energiebesparing en 
toegang tot een online portal.De rapportage voor de informatieplicht en of activiteitenbesluit en het 
online portal hebben betrekking op de onderstaande locatie (max. 4 EAN codes). Indien er 
meerdere locaties zijn, dan deze graag toevoegen in de bijlage: 
 

• Locatie 1 NAW gegevens:    ……………………………………………………………………………………………………………     
- EAN code:   …………………………………………………………………  
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 

 

Vergoedingen 
- Éénmalige vergoeding voor kleinverbruik aansluitingen bedraagt € 399,- per locatie.  
Voor grootverbruik aansluitingen bedraagt deze € 499,- per locatie voor het opstellen van de 
rapportages (maximaal 4 aansluitingen per locatie).  
- Abonnementstkosten bedragen € 34,50 per maand voor kleinverbruikers en € 49,50 per maand 

voor grootverbruikers. Deze kosten gelden per locatie.  
- Indien de klant niet beschikt over een slimme meter, dan zal deze worden aangevraagd. De 

kosten hiervoor bedragen € 95,- per meter.  
 
Optioneel 
- De afmelding voor de Informatieplicht bij RVO kan door EnergiePartners geregeld worden. 
De éénmalige kosten hiervoor bedragen € 99,-. Dit is dus optioneel en kan in de bijlage worden 
aangegeven.  
De hierboven genoemde éénmalige vergoedingen worden voorafgaand aan de start in rekening 

gebracht bij de Klant.  
De abonnementskosten worden per kwartaal vooraf gefactureerd (automatische incasso).  



 

 

 
Inzicht & rapportage 
Klant krijgt een rapportage per locatie met hierin een overzicht van de voor de locatie van 
toepassing zijnde energiebesparingsmaatregelen. 
EnergiePartners zal namens de Klant de communicatie verzorgen met het bevoegd gezag.  
Klant krijgt toegang tot een online portal van waaruit hij per locatie een overzicht krijgt van de te 
nemen en genomen energiebesparingsmaatregelen en waarmee hij het energieverbruik kan 

monitoren. 
 
De klant heeft ook recht op support en mag derhalve per aangesloten SEPA Green Energieplanner 
1 uur per jaar actief support vragen op het bespaarplan. 
Eenmaal per jaar volgt een updategesprek over de verschillende bespaarpunten en de vordering 
hiervan. Het updategesprek is een complete actualisatie van uw energieplan inclusief een energie 

data-analyse.  
Hiermee kunnen de vorderingen worden aangetoond. 
 
Duur overeenkomst 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar en eindigt na de voornoemde looptijd 
van rechtswege, tenzij partijen besluiten de Overeenkomst te continueren. Uiterlijk 1 maand voor 
het verstrijken van de Overeenkomst gaan Klant en SEPA Green in overleg over de eventuele 

continuering van de dienstverlening. 
 
De Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand (de 
Ingangsdatum) nadat EnergiePartners de persoonlijke gebruikersnaam en het wachtwoord met 
gebruikersinstructie heeft verstrekt aan Klant. 
 
Geldigheidstermijn 

De in deze Overeenkomst genoemde prijzen en condities zijn geldig tot 30 kalenderdagen na 
dagtekening. 
 
 
Voor akkoord 
Klantnaam:       Sepa green Energy B.V. 

Tekenbevoegde:      Theo Berntzen 
Functie:       Commercieel Directeur 
Plaats:        Enschede 
Datum: 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………     
Handtekening         Handtekening 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Bijlage: 
In de bijlage zijn de volledige klantgegevens, alsmede eventuele extra locaties opgenomen.  

Tevens wordt daarin kenbaar gemaakt of de klant wenst of de afmelding bij RVO dient te worden 
geregeld. 



 

 

 
 

Bijlage: aanvullende gegevens  
 

Voor de administratieve afhandeling zijn aanvullende gegevens nodig. Wij verzoeken u daarom dit 
formulier volledig ingevuld en samen met de ondertekende overeenkomst te retourneren naar 
energieplanner@sepagreen.nl. 
 
Klantgegevens:  

- Volledige klantnaam:  ………………………………………………………… 
- KvK nummer:   …………………………………………………………   

- Postadres:    ………………………………………………………… 
- Postcode:    ………………………………………………………… 
- Plaats:    ………………………………………………………… 
- Telefoonnummer:   ………………………………………………………… 
- Mailadres t.b.v. facturering: ………………………………………………………… 

- Contactperoon:   ………………………………………………………… 
- IBAN rekeningnummer:   ………………………………………………………… 

 
Optioneel: 
  - Wenst u gebruik te maken van de afmelding bij RVO door EnergiePartners (a € 99,-)? 
       Ja / Nee 
 
Automatische incasso: 

  - Hierbij machtig ik Sepa Green voor automatische incasso van de kosten; 
       Ja / Nee 
 
 
Aanvullende locaties: 
Indien u de SEPA Green energieplanner ook voor andere locaties wilt gebruiken, dan kunt u deze 
locaties onderstaand aangeven. Let wel; genoemde kosten zijn per locatie.  

 
• Locatie 2 NAW gegevens:    ……………………………………………………………………………………………………………     

- EAN code:   …………………………………………………………………  
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 

 

• Locatie 3 NAW gegevens:    ……………………………………………………………………………………………………………     
- EAN code:   …………………………………………………………………  
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 

 

• Locatie 4 NAW gegevens:    ……………………………………………………………………………………………………………     
- EAN code:   …………………………………………………………………  
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 
- EAN code:  ………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




