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1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Korting op vaste 

leveringskosten’.  

2. Deelname aan de Actie betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met 

deze voorwaarden. Je kunt die instemming niet herroepen.  

3. Je krijgt per jaar (een periode van 12 maanden zoals op de jaarnota vermeld) een 

korting op je vaste leveringskosten als je zelf stroom opwekt.  

4. De hoogte van de korting bedraagt 1,037 eurocent (inclusief btw) per kWh 

opgewekte stroom per jaar, met een maximum van 3500 kWh (€36,26 inclusief 

btw).  

5. Onder zelf opwekken van stroom wordt verstaan:  

• Zonnepanelen op je eigen dak, die zijn aangemeld bij energieleveren.nl. 

• Deelname aan een windproject, door aanschaf van Qurrent Windtegoed.  

• Deelname aan een lokaal of landelijk zonproject van Qurrent, waarbij de 

opgewekte stroom aan jou wordt toegekend (zoncertificaat).  

6. De korting wordt berekend op basis van de opgewekte energie per bron. Daarbij 

wordt de volgende rekenmethode gehanteerd:  

• Bij je aanmelding bij Qurrent geef je aan hoeveel zonnepanelen je 

geplaatst hebt. Dit kan op een later moment ook via de digitale 

klantomgeving van Qurrent, ‘’Mijn Energie’’. Je ontvangt voor ieder 

aangemeld zonnepaneel de korting over 230 kWh. 

• Per Windtegoed ontvang je de korting over 250 kWh (dit is tevens de 

gegarandeerde opwek per Windtegoed).  

• Per zoncertificaat ontvang je de korting over 230 kWh.  

7. Heb je Windtegoed of een zoncertificaat, dan ontvang je de korting automatisch.  

8. De korting is niet van toepassing op gratis ontvangen Windtegoed.  

9. Wek je op met je eigen zonnepanelen, dien je de Korting op je vaste 

leveringskosten aan te vragen op het aanmeldformulier voor stroom en/of gas of 

het aanvraagformulier in Mijn Energie.  

10. Wij kunnen enkel Korting op vaste leveringskosten geven wanneer je 

zonnepanelen zijn aangemeld via energieleveren.nl.  

11. De korting gaat 14 dagen (Koop of Afstandswet) na je aanmelding in.  

12. De korting wordt in mindering gebracht op de eerstvolgende eind- of jaarnota.  

13. Op de eind- of jaarnota wordt de totale opwek waarover de korting is berekend 

weergegeven, dit wordt niet verder uitgesplitst. Je kunt hiervoor contact opnemen 

met de klantenservice.  

14. De Korting op vaste leveringskosten is geldig in combinatie met andere kortingen. 

In het geval je gebruik maakt van een andere korting op vaste leveringskosten kan 

het totaal aan vaste leveringskosten niet negatief zijn, er worden derhalve geen 

vaste leveringskosten uitgekeerd.  
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15. Het kortingsbedrag is inclusief btw.  

16. Qurrent behoudt zich het recht in specifieke gevallen aanvullende voorwaarden te 

stellen bij het verwerken van de aanvraag.   

 

 

 

 

 


