
    Bijlage I:            Contractformulier    
          Anthos- Elektriciteit 2018 t/m 2019 
 

 

Bij meerdere aansluitingen per aansluiting een formulier invullen 
 
 

De actuele inschrijvingsronde loopt tot en met 9 maart 2015! 
1 van 1 

 

Bedrijfsnaam  :           

Contactpersoon  :    Voorletters:     M/V 

E-mailadres  :      

Telefoonnummer  :     KvK-nummer:       

Factuuradres  :           

Aansluitadres  :           

EAN-code*  :     Jaarvolume kWh:    

kWh hoog  :     kWh laag:     

* De EAN-code staat op de factuur van uw leverancier of netbeheerder vermeld. 

hierna te noemen: de “Opdrachtgever”. 

Machtiging aan Brancheorganisatie Anthos (hierna: “Anthos”), de Koninklijke Handelsbond voor 
Boomkwekerij- Bolproducten   
1. Opdrachtgever machtigt hierbij Anthos tot het ondertekenen van de raamovereenkomst voor de collectieve 

levering van elektriciteit voor de kalenderjaren 2018 en 2019, met een optie tot verlenging voor 2020.  
2. Opdrachtgever machtigt hierbij Anthos tot het collectief vastzetten/clicken van de uiteindelijke leveringsprijs voor de 

kalenderjaren 2018 en 2019 en een optie tot verlenging voor 2020.  
3. Opdrachtgever machtigt hierbij Anthos tot het ondertekenen van de leveringsovereenkomst voor de individuele levering van 

elektriciteit voor de kalenderjaren 2018 en 2019 en een optie tot verlenging voor 2020. 
 
Opdrachtovereenkomst met Energy Circle BV (Opdrachtnemer)  
1. Opdrachtgever verstrekt hierbij opdracht aan adviesbureau Energy Circle BV tot: 

- het uitvoeren van een collectief inkooptraject voor de levering van elektriciteit vanaf 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2019 in het kader van het Anthos-collectief 

- het rapporteren van de resultaten en het overleggen van de overeengekomen voorwaarden en tarieven, 
vastgelegd in de termsheet of vergelijkbare raamovereenkomst; 

- het voorbereiden van een eventuele switch van de leverancier per 1 januari 2018;   
2. Opdrachtnemer levert een inspanningsverplichting om door een deskundige aanpak gunstige prijzen te realiseren. 
3. Opdrachtgever gaat akkoord met tarieven en facturatieafspraken uit Bijlage Deelnamebijdragen met kenmerk ‘OV150206 

Anthos Deelnamebijdrage 2018 en 2019’.  
4. Opdrachtgever verstrekt hierbij volmacht aan Energy Circle BV tot het opvragen van meetdata en/of verbruiksgegevens c.q. 

gegevens over de meetinstallatie inzake de aansluiting bij het netwerkbedrijf, de leverancier en/of het meetbedrijf.  
5. Deze opdracht c.q. volmacht is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.  
  
Leveringsovereenkomst met Leverancier 
1. Anthos gaat namens Opdrachtgever met Leverancier een leveringsovereenkomst aan voor de levering van Elektrische Energie 

met betrekking tot de Aansluiting, zoals gespecificeerd in dit formulier, conform de bepalingen en prijsmethodiek uit de 
Raamovereenkomst tussen Anthos en de Leverancier onder de Leveringsovereenkomst en het voeren van 
Programmaverantwoordelijkheid.  

2. De Leveringsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier komt tot stand nadat Opdrachtgever dit formulier tijdig en 
rechtsgeldig ondertekend heeft geretourneerd en Anthos de raamovereenkomst met Leverancier heeft ondertekend.  

3. Duur van Leveringsovereenkomst:  01-01-2018 tot en met 31-12-2019  (2 jaar) 
4. Leverancier toetst de kredietwaardigheid van Opdrachtgever. Indien uit deze toets naar redelijk oordeel van Leverancier volgt 

dat hij de kredietwaardigheid van Opdrachtgever met het oog op de correcte nakoming van de verplichtingen uit de 
Leveringsovereenkomst als onvoldoende beschouwt, is Leverancier gerechtigd de Leveringsovereenkomst niet te accepteren, of 
aanvullende voorwaarden te eisen, zonder dat eerst een ingebrekestelling is vereist.  

5. Leverancier zal Opdrachtgever schriftelijk de Leveringsovereenkomst ter bevestiging doen toekomen en - indien van toepassing 
- informeren over het niet accepteren (op basis van kredietwaardigheid toetsing).  

  
De Machtiging, Opdrachtovereenkomst en Leveringsovereenkomst staan los van elkaar. Rechten en plichten van Partijen uit de ene 
overeenkomst hebben geen invloed en werking op de andere overeenkomsten. 
 
Voor akkoord Opdrachtgever        
 
Plaats:       Handtekening: 
  
Datum:        
 
Naam: dhr/mevr.     Functie:       

 
Gaarne dit formulier volledig ingevuld met een kopie van een recente netwerkfactuur retourneren aan Energy Circle:   
 
Postadres Energy Circle:     Versterkerstraat 3-d,    1322 AN,    Almere 
Email:     info@energycircle.nl 
 



    Bijlage II:      Contractformulier    
          Anthos- Aardgas 2018 en 2019 
 

 

Bij meerdere aansluitingen per aansluiting een formulier invullen 
 
 

De actuele inschrijvingsronde loopt tot en met 9 maart 2015! 
1 van 1  

 

Bedrijfsnaam  :           

Contactpersoon  :    Voorletters:     M/V 

E-mailadres  :      

Telefoonnummer  :     KvK-nummer:       

Factuuradres  :           

Aansluitadres  :           

EAN-code*  :                Jaarvolume (Nm3/jaar) :     

Maximale uurpiek (nm3/uur/jaar) (alleen bij telemetrie-aansluiting):        

* De EAN-code staat op de factuur van uw netbeheerder vermeld. 

hierna te noemen: de “Opdrachtgever”. 

Machtiging aan Brancheorganisatie Anthos (hierna: “Anthos”), de Koninklijke Handelsbond voor 
Boomkwekerij- Bolproducten 
1. Opdrachtgever machtigt hierbij Anthos tot het ondertekenen van de raamovereenkomst voor de collectieve 

levering van aardgas voor de kalenderjaren 2018 en 2019, met een optie tot verlenging voor 2020. 
2. Opdrachtgever machtigt hierbij Anthos tot het collectief vastzetten/clicken van de uiteindelijke leveringsprijs voor de 

kalenderjaren 2018 en 2019, met een optie tot verlenging voor 2020. 
3. Opdrachtgever machtigt hierbij Anthos tot het ondertekenen van de leveringsovereenkomst voor de individuele levering van 

aardgas voor de kalenderjaren 2018 en 2019, met een optie tot verlenging voor 2020. 
 
Opdrachtovereenkomst met Energy Circle BV (Opdrachtnemer)  
1. Opdrachtgever verstrekt hierbij opdracht aan adviesbureau Energy Circle BV tot: 

- het uitvoeren van een collectief inkooptraject voor de levering van aardgas vanaf 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2019 in het kader van het Anthos-collectief 

- het rapporteren van de resultaten en het overleggen van de overeengekomen voorwaarden en tarieven, 
vastgelegd in de termsheet of vergelijkbare raamovereenkomst; 

- het voorbereiden van een eventuele switch van de leverancier per 1 januari 2018; 
2. Opdrachtnemer levert een inspanningsverplichting om door een deskundige aanpak gunstige prijzen te realiseren. 
3. Opdrachtgever gaat akkoord met tarieven en facturatieafspraken uit Bijlage Deelnamebijdragen met kenmerk ‘OV150206 

Anthos Deelnamebijdrage 2018 en 2019’.  
4. Opdrachtgever verstrekt hierbij volmacht aan Energy Circle BV tot het opvragen van meetdata en/of verbruiksgegevens c.q. 

gegevens over de meetinstallatie inzake de aansluiting bij het netwerkbedrijf, de leverancier en/of het meetbedrijf.  
5. Deze opdracht c.q. volmacht is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.  
 
Leveringsovereenkomst met Leverancier  
1. Anthos gaat namens Opdrachtgever met Leverancier een leveringsovereenkomst aan voor de levering van Aardgas met 

betrekking tot de Aansluiting, zoals gespecificeerd in dit formulier, conform de bepalingen en prijsmethodiek uit de 
Raamovereenkomst tussen Anthos en de Leverancier onder de Leveringsovereenkomst en het voeren van 
Programmaverantwoordelijkheid.  

2. De Leveringsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier komt tot stand nadat Opdrachtgever dit formulier tijdig en 
rechtsgeldig ondertekend heeft geretourneerd en Anthos de raamovereenkomst met Leverancier heeft ondertekend.  

3. Duur van Leveringsovereenkomst:  01-01-2018 tot en met 31-12-2019  (2 jaar) 
4. Leverancier toetst de kredietwaardigheid van Opdrachtgever. Indien uit deze toets naar redelijk oordeel van Leverancier volgt 

dat hij de kredietwaardigheid van Opdrachtgever met het oog op de correcte nakoming van de verplichtingen uit de 
Leveringsovereenkomst als onvoldoende beschouwt, is Leverancier gerechtigd de Leveringsovereenkomst niet te accepteren, of 
aanvullende voorwaarden te eisen, zonder dat eerst een ingebrekestelling is vereist. 

5. Leverancier zal Opdrachtgever schriftelijk de Leveringsovereenkomst ter bevestiging doen toekomen en - indien van toepassing 
- informeren over het niet accepteren (op basis van kredietwaardigheid toetsing).  

  
De Machtiging, Opdrachtovereenkomst en Leveringsovereenkomst staan los van elkaar. Rechten en plichten van Partijen uit de ene 
overeenkomst hebben geen invloed en werking op de andere overeenkomsten. 
 
Voor akkoord Opdrachtgever 
       
Plaats:       Handtekening: 
  
Datum:        
 
Naam: dhr/mevr.     Functie:       

 
Gaarne dit formulier volledig ingevuld met een kopie van een recente netwerkfactuur retourneren aan Energy Circle:  
 
Postadres Energy Circle:  Versterkerstraat 3-d,   1322 AN,   Almere 
Email:  info@energycircle.nl 
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