
Algemene Voorwaarden v2.2

Artikel 1 - Begrippenomschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ealyze B.V.
Ealyze B.V., hierna te noemen: ‘EALYZE’, gevestigd te Amersfoort, aldaar kantoorhoudend aan de Woestijgerweg 9 (postcode 3817 
SB). Ealyze B.V. is een erkend Onafhankelijk Dienstenaanbieder (ODA) welke kleinverbruik verbruiksdata levert aan derden.

EALYZE Portal
De dienst van EALYZE, beschikbaar gesteld via een webportal.

Aansluiting
De plek in een netwerk waar een verbinding wordt gemaakt tussen een netwerk ten behoeve van transport, distributie en levering van 
een commodity en de klant zodat de commodity geleverd kan worden aan de klant. Elke commodity heeft altijd minimaal één 
aansluiting. Indien de klant via haar eigen netwerk een commodity levert aan een eindgebruiker, wordt de verbinding tussen de 
eindgebruiker en dit netwerk ook als een aansluiting bezien.

EAN
18-cijferig nummer ter identificatie van een aansluiting.

Overeenkomst
De tussen EALYZE en Intermediair gesloten overeenkomst ten aanzien van het EALYZE portal inclusief bijbehorende bijlagen.

Intermediair
De natuurlijke of rechtspersoon die namens een bedrijf diensten afneemt van EALYZE en diensten levert aan een klant.

Klant
Een consument evenals een natuurlijk persoon of rechtspersoon die namens een bedrijf een machtiging heeft verleend en daarmee 
ondubbelzinnige toestemming verleend aan (de) Regionale Netbeheerder(s) om dagelijks de verbruiksdata (maandstanden en/of 
intervalstanden en/of dagstanden) uit te lezen en beschikbaar te stellen aan EALYZE.

Data
De omvang van de ten behoeve van de klant geleverde elektriciteit en/of aardgas gemeten op de aansluiting.

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden voor van EALYZE behorende bij de overeenkomst tussen EALYZE en Intermediair.

Inlognaam en wachtwoord
Een door EALYZE aan Intermediair beschikbaar gestelde naam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het EALYZE portal.

Regionale Netbeheerder
Netbeheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998 dan wel artikel 1, eerste lid, onder e, van de 
Gaswet.

Tarief
Het tarief dat aan Intermediair in rekening wordt gebracht voor geleverde diensten.

Artikel 2 - Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen EALYZE en Intermediair.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat Intermediair zich heeft aangemeld en alle verplichte en noodzakelijke bescheiden 

heeft aangeleverd.
2.3 Voor het EALYZE portal wordt aan Intermediair een bericht met een wachtwoord en inlognaam per e-mail toegestuurd 

waarna Intermediair gebruik kan maken van de dienst.
2.4 De klant dient een op afstand uitleesbare Slimme Meter te hebben.
2.5 De overeenkomst voor het EALYZE portal gaat in op de door Intermediair en EALYZE overeengekomen datum.
2.6 Intermediair is verplicht EALYZE te voorzien van correcte gegevens.
2.7 EALYZE kan onder het stellen van nadere voorwaarden de overeenkomst aangaan. EALYZE behoudt zich verder het recht 

voor om bij achteraf gebleken omstandigheden de overeenkomst slechts onder het stellen van nadere voorwaarden voort te 
zetten.

2.8 De toepasselijkheid van voorwaarden van Intermediair worden door EALYZE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Rechten en plichten van EALYZE
3.1 EALYZE zal naar beste vermogen zorgdragen voor de beschikbaarheid van het EALYZE portal.
3.2 EALYZE verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand van de techniek aanpassen van de beveiliging van de server waar 

het EALYZE portal op draait, computerruimte en andere onderdelen met betrekking tot het hosten van het EALYZE portal. 
Het gaat hierbij om een adequaat en waar nodig optimaal niveau van beveiliging, zodat onbevoegde toegang tot de site, de 
server en andere relevante gegevens, wordt voorkomen.

3.3 EALYZE is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst uit te besteden aan een aan haar gelieerd bedrijf dan wel aan een 
derde.



3.4 EALYZE zal op basis van de overeenkomst naar beste vermogen zorg dragen voor de beschikbaarheid van EALYZE diensten 
aan Intermediair.

3.5 Voor het EALYZE portal verstrekt EALYZE aan Intermediair een strikt persoonlijke inlognaam en een wachtwoord.
3.6 Het staat EALYZE vrij het wachtwoord en de inlognaam te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het 

functioneren van het EALYZE portal.
3.7 EALYZE garandeert niet dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van EALYZE diensten. Omstandigheden die de 

levering van EALYZE diensten kunnen verhinderen zijn onder andere: storingen in de verbinding met de dataserver; het 
niet correct functioneren van de dataoverdracht tussen de Slimme Meter en de P4 server; RNB’s stellen data niet 
beschikbaar.

3.8 Niet onder de overeenkomst vallen wettelijke diensten m.b.t. verbruiksdata en Slimme Meters, het beschikbaar stellen van 
de comptabele verbruiksdata, noch het uitlezen en valideren van verbruiksdata. Verbruiksdata van EALYZE kan niet 
gebruikt worden voor afrekeningdoeleinden.

3.9 EALYZE is officieel geregistreerd als ODA en in het bezit van een ODA certificaat.
3.10 EALYZE is gerechtigd om, vanuit haar ODA rol, data te collecteren, op te slaan en wordt daarmee eigenaar van de 

betreffende data.

Artikel 4 - Verplichtingen van Intermediair
4.1 Intermediair zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig 

internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht bij het gebruik van het EALYZE portal zich te gedragen conform wat 
in het Internet conform wet, regelgeving en de algemene voorwaarden betaamd.

4.2 Intermediair verplicht zich tot betaling van de nota in overeenstemming met artikel 7 van deze voorwaarden. Verzuimt 
Intermediair te betalen, dan heeft EALYZE het recht om het EALYZE portal voor Intermediair (tijdelijk) buiten gebruik te 
stellen. EALYZE informeert Intermediair hierover per e-mail.

4.3 Intermediair is in het bezit van een schriftelijke machtiging van de klant, waarin de klant verklaart dat zij ondubbelzinnig 
toestemming verleent aan (de) Regionale Netbeheerder(s) om dagelijks verbruiksdata (maandstanden en/of 
intervalstanden en/of dagstanden) uit te lezen en beschikbaar te stellen aan EALYZE evenals een verklaring van de klant 
waarin de klant EALYZE machtigt om deze data beschikbaar te stellen aan Intermediair. Deze machtiging is vergezeld van 
een lijst met de betrokken EAN’s welke voorzien is van een paraaf en handtekening van de klant. 

4.4 Voorafgaand aan levering van verbruiksdata van EALYZE aan Intermediair, zal Intermediair deze machtiging beschikbaar 
stellen aan EALYZE.

4.5 Indien blijkt dat Intermediair, zonder in het bezit te zijn van een rechtsgeldige machtiging van de klant, toch verbruiksdata 
heeft opgevraagd bij EALYZE, zal EALYZE bij Intermediair een onmiddellijk opeisbare boete in rekening brengen van € 
20.000. 

4.6 Naast het vorderen van de krachtens deze overeenkomst verschuldigde boete, behoudt EALYZE het recht om bij niet of 
niet-volledige nakoming van enige verplichting op grond van de overeenkomst alsnog nakoming dan wel vergoeding van 
meer geleden schade te vorderen.

Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Aan door EALYZE verstrekte verbruiksdata kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2 Het EALYZE portal en alle daarmee verbonden diensten, zijn het exclusieve eigendom van EALYZE en Intermediair krijgt 

enkel in dit kader een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht. Het is Intermediair niet toegestaan de ter 
beschikkinggestelde applicatie en de daarbij behorende gebruiksdocumenten te kopiëren anders dan noodzakelijk voor 
normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. 

Artikel 6 - Storingen
6.1 EALYZE draagt er zorg voor dat storingen aan het EALYZE portal zo spoedig mogelijk worden verholpen.
6.2 Het opheffen van storingen aan het EALYZE portal geschiedt door EALYZE uitsluitend op werkdagen tussen 8.00 uur en 

17.00 uur.
6.3 Indien een storing optreedt in de webverbinding, de telecommunicatieverbinding en/of aanverwante apparatuur waarvan 

Intermediair contracthouder is, zal Intermediair het desbetreffende telecommunicatiebedrijf direct van de storing op de 
hoogte stellen. Het verhelpen van een dergelijke storing valt niet onder de overeenkomst. Wanneer Intermediair hiermee 
nalatig is en EALYZE maakt hierdoor kosten, dan zijn deze kosten voor rekening van Intermediair.

Artikel 7 - Facturering en Betaling
7.1  Het tarief zoals vermeld in de overeenkomst is exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen die door 

de overheid of EDSN of regionale netbeheerders al dan niet in de toekomst worden opgelegd.
7.2 De verschuldigde bedragen worden door of namens EALYZE door middel van een nota in rekening gebracht.
7.3  Het tarief wordt in rekening gebracht vanaf de eerste van de maand waarop het overeenkomst is afgesloten.
7.4  Nota’s worden per automatische incasso geïncasseerd, binnen enkele dagen na het opmaken van de factuur.
7.5  De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de nota. Niet geleverde data 

wordt niet in rekening gebracht.
7.6  Intermediair is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig ander bedrag dat EALYZE 

hem verschuldigd is.
7.7 Indien Intermediair de nota niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan of de automatische incasso heeft gestorneerd, dan is 

hij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd. Intermediair zal verder de kosten van 
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning vergoeden, indien betaling zelfs na aanmaning door EALYZE uitblijft en 
EALYZE rechtsmaatregelen moet nemen of voorbereidingen daarvoor moet treffen. De in dit lid bedoelde bedragen zijn 
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 EALYZE is niet aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door tekortkomingen bij de uitvoering van werkzaamheden 

door EALYZE tenzij deze schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van haar bestuurders en/of 
(rechts)personen belast met de dagelijkse leiding van de betrokken onderneming. EALYZE is niet aansprakelijk voor 



indirecte schade, bedrijfsschade, winst- of inkomstenderving, gevolgschade, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie of welke andere vorm van schade dan ook.

8.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in dit artikel worden evenzeer bedongen ten behoeve 
van haar personeel en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt ingeschakeld, evenals voor en ten 
behoeve van hen van wie EALYZE geleverde diensten, materialen en/of onderdelen betrekt.

8.3 Intermediair vrijwaart EALYZE tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
8.4 Indien en voor zover EALYZE tegenover Intermediair tot schadevergoeding is gehouden, dan is die vergoeding beperkt tot 

een bedrag van maximaal de factuurwaarde van de schadeveroorzakende dienst met een maximum van 
€ 20.000.

8.5 EALYZE staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verbruiksdata en is, indien de regionale netbeheerder om 
wat voor reden dan ook geen verbruiksdata beschikbaar stelt, niet gehouden tot levering. EALYZE is niet aansprakelijk voor 
eventuele uit het voorstaande voortvloeiende nadelige gevolgen voor de klant of Intermediair.

Artikel 9 - Duur en einde van de overeenkomst
9.1 De overeenkomst gaat in op het moment van aanvaarding van de aanmelding van Intermediair. De duur van de 

overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd waarbij beide partijen het recht hebben om de 
overeenkomst per direct op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

9.2 Mochten partijen anders zijn overeengekomen, dan heeft zowel EALYZE als Intermediair het recht, in aanvulling op de 
gronden vermeld in de wet als gevolg waarvan ontbinding, opschorting en/of beëindiging mogelijk is, de overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst (en voor onderstaande sub a, b, d. en e. zonder ingebrekestelling) geheel of gedeeltelijk 
met onmiddellijke ingang op te schorten, te beëindigen dan wel te ontbinden, indien:
A. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, of
B. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag voor haar is ingediend (anders dan 
door zichzelf), of
C. de andere partij de uit de overeenkomst of de wet voortvloeiende wezenlijke verplichtingen niet nakomt en de 
betreffende niet-nakoming niet binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na ingebrekestelling heeft hersteld, of
D. er sprake is van een situatie van overmacht en deze situatie langer duurt, of duidelijk is dat deze langer zal duren, dan 
30 (dertig) dagen, of
E. deze overeenkomst anderszins bepaalt dat opzegging, opschorting en/of ontbinding mogelijk is.

9.3  Indien de overeenkomst wordt beëindigd, dan wordt het tarief dat nog verschuldigd is over voorgaande perioden ineens 
aan Intermediair in rekening gebracht.

9.4 De opschorting, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat Partijen niet van hun lopende verplichtingen 
daaruit. Elke bepaling van de overeenkomst die vanwege haar aard van toepassing moet blijven na beëindiging van de 
overeenkomst, blijft daarna van kracht.

9.5 De verplichtingen van EALYZE als gevolg van de overeenkomst eindigen in ieder geval per direct indien en voor zover een 
aan EALYZE verleende certificering wordt ingetrokken.

Artikel 10 - Wijziging van tarieven en van deze algemene voorwaarden
10.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door EALYZE worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig (30) dagen 

na de dag waarop de wijzigingen zijn bekendgemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is 
vermeld.

10.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Indien Intermediair een substantiële wijziging niet 
wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop de 
wijzigingen bekend zijn gemaakt.

10.3 EALYZE heeft het recht tarieven voor overeenkomsten per 1 januari van elk jaar aan te passen. Wijzigingen worden alleen 
gepubliceerd indien deze het prijsindexcijfer CPI zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek overstijgen.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid
11.1 Partijen zullen informatie en gegevens over de overeenkomst vertrouwelijk behandelen en alle noodzakelijke maatregelen 

nemen om te voorkomen dat informatie en gegevens over de overeenkomst worden verspreid.
11.2 Het verspreiden van informatie en gegevens over de overeenkomst is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van 

de wederpartij.

Artikel 12 - Slotbepalingen
12.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 2 januari 2012. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende 

voorwaarden.
12.2 De voorwaarden en tarieven liggen bij EALYZE ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
12.3 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien streven partijen naar een voor hen beiden aanvaardbare oplossing.
12.4 EALYZE is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een 

rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel.
12.5 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel bindend zodra deze door de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordigers van 

EALYZE en Intermediair zijn ondertekend.
12.7 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van 

deze overeenkomst onaangetast. Voor zover dat mogelijk is, zullen Partijen in dat geval de nietige of vernietigde 
bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de 
oorspronkelijke bedoeling van partijen.

12.8 De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst. De toepasselijkheid van voorwaarden van Intermediair 
worden door EALYZE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

12.9 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist EALYZE na overleg met Intermediair.
12.10 Bij alle geschillen die in verband met de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan is Nederlands recht op van 

toepassing en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.
12.11 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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