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1 Omschrijving 
Vergoeding voor de netto teruglevering van elektriciteit door eigen opgewekte elektriciteit middels 
zonnepanelen na saldering met de verbruikte elektriciteit. 

2 Afnemer 
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor consumenten die een leveringsovereenkomst hebben 
met om | nieuwe energie. 

3 Salderingsregeling en netto teruglevering 
De salderingsregeling houdt in dat de elektriciteit die je (bijvoorbeeld met zonnepanelen) opwekt en 
teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van de elektriciteit die je hebt verbruikt. 
Wanneer je meer teruglevert dan je verbruikt, telt niet alles mee voor het salderen. De grens ligt nu bij de 
elektriciteit die je van ons afneemt. Dat wordt de salderingsgrens genoemd. Alles wat je meer teruglevert 
dan deze grens is netto teruglevering. 

4 Vergoeding 
Voor de netto teruglevering geldt als vergoeding het overeengekomen leveringstarief inclusief btw, maar 
zonder overige heffingen zoals energiebelasting en opslag duurzame energie. 

5 Wijzigingen 
om | nieuwe energie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzen, waaronder dus ook het 
tarief van de vergoeding. 
Indien wij dat doen, dan informeren wij je hier tijdig over per e-mail of desgewenst schriftelijk. 

6 Toepasselijkheid 
Op de overeenkomst gesloten met om | nieuwe energie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

• Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 (Algemene 
voorwaarden consument); 

• Deze voorwaarden en 
• De Kwaliteitscriteria van om | nieuwe energie 

 
Ook houdt om | nieuwe energie zich aan de gedragscode consument en energieleverancier. De 
voorwaarden, kwaliteitscriteria en gedragscode kun je vinden op www.samenom.nl/voorwaarden. Indien er 
sprake is van tegenstrijdigheden, dan gelden allereerst deze overeenkomstvoorwaarden en vervolgens de 
algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017. 
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