Homestroomovereenkomst
Partijen:
1. De “Deelnemer”;
en
2. De besloten vennootschap The Bill Doctor hodn Homestroom, gevestigd te (3581 CR)
Utrecht, aan de Maliebaan 34, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
68284543, te dezer zake vertegenwoordigd door de heer G.C.H. Boelaars en de heer R.
van Geldorp, hierna te noemen: “Homestroom”.

Nemen het volgende in aanmerking:
A. dat Homestroom als doel heeft om door deelname aan het Collectief de Deelnemers van
voordelige tarieven voor energie (elektriciteit en gas) te voorzien, waarbij de keuze van
Homestroom voor het collectieve aanbod door de Leverancier gebaseerd is op de hoogte
van de door de Leverancier geboden tarieven en de kwaliteit van de door de Leverancier
geboden service;
B. dat Homestroom haar Deelnemers laat participeren in het collectieve aanbod van de
Leverancier, door namens de Deelnemers Leveringscontracten af te sluiten met de
Leverancier;
C. dat Homestroom de Leveringscontracten in naam van en voor rekening van de Deelnemer
zal afsluiten met de Leverancier;
D. dat Homestroom ieder jaar een nieuw collectief aanbod zal realiseren.

En verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 – Definities
In deze overeenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Bestaande Leveringscontract: de huidige Leveringscontracten van de Deelnemer voor de
levering van een Product voor het Aansluitadres.
b. Collectief: de totale groep Deelnemers aan een specifieke collectieve aanbieding van een
Leverancier.
c. Deelnemer: een natuurlijk - of rechtspersoon die de Dienst afneemt bij Homestroom.
d. Dienst: het bemiddelen bij en in naam van en voor rekening van de Deelnemer aangaan
van Leveringscontracten, teneinde een voordelig tarief en goede service bij de levering
van één of meer Producten te behalen.
e. Geldende aanbod: het aanbod van de Leverancier voor de levering van één of meer
Producten voor de deelnemers van Homestroom.
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f.

Homestroom: de besloten vennootschap The Bill Doctor hodn Homestroom, gevestigd te
(3581 CR) Utrecht, aan de Maliebaan 34, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 68284543.

g. Leverancier: de door Homestroom aangewezen en bekend gemaakte leverancier van
energie (gas en/of elektriciteit) voor het Collectief.
h. Leveringscontract: de overeenkomst tussen de Deelnemer en de Leverancier ten behoeve
van de levering van energie (gas en/of elektriciteit). Deze overeenkomst wordt door
Homestroom in naam van en voor rekening van de Deelnemer gesloten met de Leverancier.
i.

Product: energie (gas of elektriciteit);

j.

Aansluitadres: het adres waar het Product geleverd wordt (uitgaande van één
elektriciteitsmeter en één gasmeter per adres).

Artikel 2 – Deelnemersvoorwaarden
2.1 Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart de Deelnemer minimaal 18 jaar oud te zijn
en op een voor Homestroom verifieerbaar adres te wonen of, indien zij een rechtspersoon is,
verklaart zij onder de door de Deelnemer aan Homestroom opgegeven naam ingeschreven te
zijn bij de Kamer van Koophandel.
2.2 De Deelnemer zal wijzigingen in zijn/haar gegevens per direct schriftelijk communiceren aan
Homestroom door middel van het sturen van een email aan info@homestroom.nl.

Artikel 3 – Leverancier
De Leverancier van het Product wordt door Homestroom aangewezen en bekend gemaakt voor het
Collectief. De Leverancier zal ieder jaar voor 1 november bekend worden gemaakt aan de Deelnemer
door middel van een mailing (per e-mail) en op de website van Homestroom (bereikbaar op www.
homestroom.nl).

Artikel 4 – Volmacht
De Deelnemer verleent een doorlopende volmacht aan Homestroom om uit naam van de Deelnemer
Leveringscontracten aan te gaan, te beheren en te beëindigen. Deze volmacht strekt zich uit tot alle
daden (inclusief beschikkingsdaden) die dienstig kunnen zijn tot het bereiken van de in de vorige zin
vermelde doelen waaronder meer onder wordt verstaan:
a. het inwinnen van inlichtingen bij de huidige leverancier van de Deelnemer ten aanzien van
onder meer de einddatum van het Bestaande Leveringscontract, de hoogte van de boete
die de Deelnemer verschuldigd is bij opzegging van het Bestaande Leveringscontract en
de tenaamstelling van het Bestaande Leveringscontract;
b. het opzeggen namens de Deelnemer van het Bestaande Leveringscontract en de
Deelnemer zo spoedig mogelijk (binnen een redelijke termijn) aan te sluiten bij het geldende
collectieve aanbod indien de overstapboete die is verschuldigd aan de huidige leverancier
van de Deelnemer minder of gelijk is aan 50 euro per Product (gas of elektriciteit). Het

verzuim van Homestroom treedt na ingebrekestelling in, wanneer zij haar verplichtingen uit
deze overeenkomst niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de
Deelnemer zich aanmeldt bij Homestroom, is nagekomen;
c. de Deelnemer jaarlijks onder te brengen bij het nieuwe, op dat moment geldende
collectieve aanbod;
d. de Deelnemer kan de volmacht schriftelijk of per e-mail herroepen. Een schriftelijke
herroeping dient te worden gestuurd aan Postbus 64, 3500 AB Utrecht. Herroeping per
e-mail dient plaats te vinden door het sturen van een e-mail naar opzeggen@homestroom.
nl. Een dergelijke herroeping wordt door Homestroom beschouwd als opzegging van deze
overeenkomst per de eerst mogelijke datum. Op de herroeping van de volmacht door de
Deelnemer zijn de bepalingen over opzegging uit artikel 7 van deze overeenkomst van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 – Persoonsgegevens
5.1 De Deelnemer geeft Homestroom toestemming om per e-mail of telefonisch contact met de
Deelnemer op te nemen ten behoeve van door de Deelnemer afgenomen of af te nemen
Product(en). Gegevens van de Deelnemer zullen slechts aan de Leverancier (en derhalve niet aan
derden) ter beschikking worden gesteld.
5.2 De persoonsgegevens van Deelnemer zijn op ieder moment opvraagbaar bij Homestroom en
kunnen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, op schriftelijk verzoek van de Deelnemer
uit de databestanden van Homestroom worden verwijderd of gewijzigd. Homestroom bericht
de Deelnemer binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of per e-mail in
hoeverre Homestroom voldoet aan een dergelijk verzoek tot wijziging of verwijdering van
persoonsgegevens van de Deelnemer. Een weigering door Homestroom om aan een dergelijk
verzoek te voldoen is met redenen omkleed.

Artikel 6 – Betaling
6.1 De Deelnemer verplicht zich tot betaling van de bemiddelingsfee, die Homestroom in rekening
brengt voor haar diensten. De bemiddelingsfee bedraagt € 57,- (inclusief 21% BTW) per jaar
voor ieder Aansluitadres, en is verschuldigd voor de duur dat de Deelnemer gebonden is aan het
Leveringscontract.
6.2 De bemiddelingsfee wordt in twaalf maandelijkse termijnen verwerkt in het voorschotbedrag
van de Leverancier, dat de Leverancier bij de Deelnemer in rekening brengt en incasseert. De
bemiddelingsfee zal apart worden vermeld op de jaar- en/of eindnota van de Leverancier.

Artikel 7 – Opzegging
7.1 De overeenkomst tussen Homestroom en de Deelnemer wordt aangegaan tot en met 31
december van hetzelfde kalenderjaar (“contractsperiode 1”). Voor de periode 1 mei 2018 tot en
met 31 december 2019 is een uitzondering op de regel. De overeenkomst tussen Homestroom
en de Deelnemer wordt aangegaan tot en met 31 december 2019.
7.2 De overeenkomst tussen Homestroom en de Deelnemer wordt na verloop van contractsperiode
1 stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd (“contractsperiode 2”).

7.3 De overeenkomst tussen Homestroom en de Deelnemer kan worden beëindigd door opzegging.
De Deelnemer dient een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen. Gedurende
contractsperiode 1 kan de Deelnemer de overeenkomst opzeggen vóór 1 december, de
overeenkomst eindigt dan na verloop van contractsperiode 1. Gedurende contractsperiode 2 is
opzegging te allen tijde mogelijk met inachtneming van voormelde opzegtermijn.
7.4 Opzegging van deze overeenkomst geschiedt door middel van een daartoe strekkende
mededeling door de Deelnemer aan Homestroom, per e-mail (e-mailadres: opzeggen@
homestroom.nl), telefonisch (telefoonnummer: 030-2990906), of schriftelijk (adres: Postbus 64,
3500 AB Utrecht), waarbij een telefonische opzegging eerst geacht wordt Homestroom te hebben
bereikt, nadat de Deelnemer een bevestiging van de opzegging heeft ontvangen (schriftelijk of
per e-mail).
7.5 Opzegging van deze overeenkomst heeft geen invloed op het Leveringscontract, dat tot het
einde van de overeengekomen duur doorloopt. Indien de Deelnemer na beëindiging van de
overeenkomst met Homestroom nog gebruik maakt van de in het kader van de collectieve
aanbieding van de Leverancier in het Leveringscontract overeengekomen tarieven voor het
Product, dan is de Deelnemer in overeenstemming met artikel 6.1 van deze overeenkomst de
bemiddelingsfee verschuldigd aan Homestroom voor de duur dat de Deelnemer gebruik maakt
van de in het kader van de collectieve aanbieding van de Leverancier in het Leveringscontract
overeengekomen tarieven voor het Product.

Artikel 8 - Overige bepalingen
8.1 Afwijkingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn alleen rechtsgeldig indien
Homestroom en de Deelnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Indien één of meer bepalingen nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen
van deze overeenkomst van toepassing. Homestroom en de Deelnemer zijn verplicht om te
onderhandelen over een nieuwe vervangende bepalingen met hetzelfde doel en strekking als
de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
8.3 De Deelnemer geeft Homestroom bij voorbaat toestemming om de Homestroomovereenkomst
en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien op enig moment over te dragen aan
een derde. In voorkomend geval zal Homestroom de Deelnemer vooraf per e-mail informeren
over een contractsovername.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

