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PROJECTVOORWAARDEN  
Project ‘Goedkopere energie voor scholen’ 

 
 
Partijen 
 
De deelnemer is een openbare school en lid van VOSABB en wenst deel te nemen aan het project ‘goedkope 
energie voor scholen’ hierna te noemen de deelnemer 
en 
Pro-Mereor, hierna te noemen opdrachtnemer, 
in aanmerking nemende dat: 
• dit project wordt gesteund door het bestuur van VOSABB; 
• VOSABB een raamovereenkomst is overeengekomen met adviesbureau Pro Mereor te Arnhem 
• Dit project wordt uitgevoerd onder toezicht van VOSABB 
• alle openbare scholen onafhankelijk van het energieverbruik kunnen deelnemen 
• deelnemer wenst over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met betrekking tot 

inkoopadvies op het gebied van energiecontracten 
• deze overeenkomst beoogt de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen op evenwichtige wijze 

te regelen met handhaving van een kwalitatief hoogstaande dienstverlening 
 
Artikel 1 Definities 
1. Deelnemer: scholen gevestigd in Nederland voor zover zij hebben ingeschreven op deelname 
2. Opdrachtnemer: Pro Mereor 
3. Consultancy: de dienstverlening is gericht op de initiële realisatie van een gezamenlijk energiecontract en 

het contractmanagement gedurende de contractperiode voor de deelnemers 
4. Doel: De deelnemers wensen over te gaan tot het gezamenlijk inkopen van energie; het bestuur van 

VOSABB heeft om dit doel te bereiken dit project gestart. 
 
Artikel 2, Looptijd 
1. Het project start op 1 januari 2003 en eindigt op 31 december 2008. 
2. Er worden 2 projecten gestart: 

a. project “collectieve inkoop elektriciteitcontracten” 
b. project “collectieve inkoop gascontracten” 

3. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een periode van 3 jaar. Deelnemer kan 6 maanden 
voor de einddatum van dit project kenbaar maken dat er geen verlenging plaatsvindt. 

 
Artikel 3, Uitvoering van de projecten 
1. Deelnemers verbinden zich aan deelname van het project door ondertekening van het deelnameformulier. 
2. Deelnemers verbinden zich voorts om, gedurende de projectperiode, binnen het project te blijven en zich 

te onthouden van individuele contractering. 
3. Iedere deelnemer is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte 

het collectief te verlaten indien: 
• (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd 
• (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend 
• een faillissement wordt aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard 
• de onderneming wordt geliquideerd of gestaakt 

4. De deelnemer benoemt één contactpersoon die gedurende het project namens deelnemer kan optreden. 
5. Voor alle deelnemers zal één rapport worden opgesteld dat wordt aangeboden aan de projectgroep 

collectieve inkoop energie VOSABB. 
6. Deelnemers worden periodiek elektronisch geïnformeerd over de voortgang van het project. 
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Artikel 4, Prijzen en facturering 
De projectkosten worden uitgesplitst in een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van 
het verbruik. Specifieke wensen van deelnemers worden apart in rekening gebracht.  
1. Prijzen van het project “collectieve inkoop elektriciteitcontracten” 

a. Vrije afnemers (grootverbruikers) 
1. Eénmalig vast deelnamebedrag per aansluiting    � 50,00 
2. Jaarlijks variabel bedrag per deelnemer per KWh (0,10 eurocent) � 0,001 
3. Jaarlijks vast deelnamebedrag per deelnemer    � 50,00 

b. Beschermde afnemers (kleinverbruikers) 
1. Eénmalig vast deelnamebedrag per aansluiting    � 50,00 
2. Jaarlijks vast deelnamebedrag per deelnemer     � 50,00 
3. Jaarlijks variabel bedrag per deelnemer per KWh (0,10 eurocent) � 0,001 

2. Prijzen van het project “collectieve inkoop gascontracten” 
a. Vrije afnemers (grootverbruikers) 

1. Eénmalig vast deelnamebedrag per aansluiting    � 50,00 
2. Jaarlijks variabel bedrag per deelnemer per m³  (0,10 eurocent)  � 0,001 
3. Jaarlijks vast deelnamebedrag per deelnemer    � 50,00 

b. Beschermde afnemers (kleinverbruikers) 
1. Eénmalig vast deelnamebedrag per aansluiting    � 50,00 
2. Jaarlijks vast deelnamebedrag per deelnemer     � 50,00 
3. Jaarlijks variabel bedrag per deelnemer per m³  (0,10 eurocent)  � 0,001 

Specifieke wensen: 
• Individuele rapportage (alleen grootverbruikers)    � 250,00 
• Begeleiding bij subsidieaanvragen bijvoorbeeld EIA (individueel) p.m. 

 
Na afloop van de contractperiode worden prijzen aangepast conform het gemiddelde CBS prijsindexcijfer. Alle 
bedragen zijn exclusief BTW. 
 
 
Kortingsregeling 
Deelnemers kunnen voor beide projecten inschrijven of één van beiden. Doet een school gelijktijdig met beide 
projecten mee dan ontvangt men éénmalig een korting van � 25,00 per aansluiting. 
Voorts bedraagt de jaarlijkse kortingsregeling � 25 per school. 
 
 
 
Artikel 5, Machtiging 
De deelnemer verstrekt een volmacht aan Pro Mereor te Arnhem om namens deelnemer gedurende dit project 
te onderhandelen met leveranciers van energie over de voorwaarden waaronder energie aan deelnemer wordt 
geleverd. De schriftelijke ondertekening en schriftelijke beëindiging van individuele overeenkomsten met 
energieleveranciers blijft voorbehouden aan en is de verantwoordelijkheid van de individuele deelnemer. 
 
Artikel 6, Slot 
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partij als zodanig worden 

beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. 
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