
PARTICULIER 

DG-INTERCONNECTIE OVEREENKOMST 

WATER- EN ENERGIEBEDRIJF BONAIRE N.V. 

De ondergetekenden, 

de naamloze vennootschap Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V., statutairgevestigd te 

Bonaire, kantoorhoudende aan de Kaya Gresia z/n Kralendijk, Bonaire, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel van Bonaire onder nummer 884 (0), hierna te noemen “WEB”; 

en; 

    wonende / statutair gevestigd te     

met aansluitnummer / elektriciteitsmeter    

, hierna te noemen “Afnemer” 

Verklaren overeen te komen als volgt; 

Artikel 1 

De aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan WEB Bonaire 

N.V. (de “Aansluitvoorschriften”) zijn van toepassing bij ondertekenen van deze overeenkomst 

en zijn als bijlage toegevoegd aan deze overeenkomst. WEB behoudt het recht voor om de 

Aansluitvoorschriften eenzijdig te wijzigen. De Afnemer verklaart de Aansluitvoorschriften te 

hebben ontvangen en stemt hiermee in. 

Artikel 2 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, mits afnemer voldoet aan de 

aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan WEB. 

2. De Afnemer kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen met in achtneming van de 

opzeggingstermijn zoals bepaald in de aansluitvoorschriften. 

3. WEB kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen in de gevallen die genoemd zijn in de 

artikelen 7 en 12 van de Aansluitvoorschriften. 

Artikel 3 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het aansluiten van een DG-installatie; 

(er moet hierbij specifiek aangegeven worden van soort, type, model en capaciteit, enz.) 
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Artikel 4 

1.  Het geïnstalleerde vermogen van de DG-installatie is kW 

2. Het maximale geïnstalleerde vermogen van DG-installatie mag niet groter zijn dan het 

gekeurd vermogen van de elektrische installatie, in dit geval kVA 

Artikel 5 

De technische voorwaarden voor een DG-Installatie zijn in artikel 2 van de Aansluitvoorschrif- 

ten opgenomen. 

Artikel 6 

1. De vergoeding bedraagt de op dat moment wettelijk vastgestelde tarieven voor terugleve- 

ring van hernieuwbare elektriciteit. 

2. De vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit zal maandelijks, dan wel gedurende een 

door WEB te bepalen periode van niet langer dan zes maanden, dit ter bepaling door WEB 

en met de mogelijkheid dit tussentijds aan te passen, worden verrekend met de door de 

Afnemer van de distributeur afgenomen elektriciteit. Indien van 1 januari tot 1 juli of vanaf 

1 juli tot en met 31 december van een kalenderjaar de hoeveelheid aan het net ingevoerde 

elektriciteit groter is dan de aan het elektriciteitsnet onttrokken elektriciteit in dezelfde 

periode zal de Afnemer voor het meerdere geen vergoeding ontvangen. 

3. De vergoeding van de terug geleverde elektriciteit treedt in werking na het ondertekenen 

van de interconnectie-overeenkomst. 

Artikel 7 

De voorwaarden bij vervanging, overdracht en uitbreiding van de DG-Installatie zijn opgenomen 

in artikel 11 van de Aansluitvoorschriften. 

Artikel 8 

De bepalingen van deze overeenkomst bepalen in aanvulling op het toepasselijke wettelijke 

kader de rechten en verplichtingen van partijen, met inachtneming van de Aansluitvoorschrif- 

ten. In geval van tegenstrijdigheden tussen het wettelijk kader, deze overeenkomst en de 

Aansluitvoorschriften, geldt de volgende volgorde waarbij een eerder genoemd document 

voorgaat op een later genoemd document: 

1. Het wettelijk kader; 

2. Deze overeenkomst; 

3. De Aansluitvoorschriften. 
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Artikel 9 

Indien één van de bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, laat dat de 

geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

Artikel 10 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van de BES-eilanden. Op alle geschillen 

welke mochten ontstaan uit of naar aanleiding van deze overeenkomst wordt beslist door de 

bevoegde rechter op Bonaire. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te Kralendijk, Bonaire, op 

heden 20    

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Afnemer 

Alfredo Koolman 

Chief Executive Officer 

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. 

(volledige naam afnemer) 
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