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Productvoorwaarden Gebruik e-DataDiensten 

Artikel 1 
Gebruik e-DataDiensten 
 
Indien de Zakelijke Klant e-Datadiensten afneemt 
van het Meetbedrijf, zijn de bepalingen van deze 
Productvoorwaarden mede van toepassing. 
 
Artikel 2 
abonnement 
 
De Overeenkomst voor e-Datadiensten geldt voor 
één of meerdere meetpunten op een locatie. 
Bij een online aanmelding dient de Zakelijke 
Klant haar gegevens juist en volledig in te 
voeren. 
 
Artikel 3 
Gebruik inloggegevens 
 
Indien de Zakelijke Klant voor de e-Datadiensten 
een persoonlijke inlognaam en een wachtwoord 
ontvangt, is de Zakelijke Klant zelf 
verantwoordelijk voor het verantwoordelijk 
gebruik van deze inloggegevens en het gebruik 
en door hem verstrekken hiervan aan derden. 
 
Artikel 4 
Aanvullende verplichting zakelijke klant 
 
De Meetinrichting dient (a) op afstand uitleesbaar 
te zijn, (b) goed bereikbaar te zijn en (c) 
onbelemmerd ondersteund te worden door alle 
noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling, 
voedingspunten en telecommunicatiemiddelen. 
Voor e-Metering is een 230 V aansluiting in de 
directe nabijheid van de Meetinrichting verplicht. 
De Zakelijke Klant machtigt het Meetbedrijf, en 
verstrekt hiertoe zo nodig een ondertekende 
verklaring, voor het ophalen van haar 
verbruiksdata, ook bij derde partijen, 
(maandstanden en/of intervalstanden en/of dag 
standen) ten behoeve het leveren van e-
Datadiensten aan Zakelijke Klant. De Zakelijke 
Klant gedraagt zich conform wet- en regelgeving 
en verder wat van een zorgvuldig gebruiker 
verwacht mag worden. 
Om correct gebruik te kunnen maken van e-
Datadiensten dienen de gebruikers die toegang 
wordt verschaft met een recente browserversie te 
werken. Onder een recente browserversie wordt 
verstaan een browser die maximaal 3 jaar 
geleden is uitgebracht. De Zakelijke klant die de 
e-Datadienst digitale factuurcontrole afneemt 
levert de facturen van externe partijen digitaal 
aan in het standaardformat van de Energie 
eFactuur (http://energie-efactuur.nl/ 2015-09-06). 
 

 
 
 
 
De klant is tevens verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de contractafspraken met de 
netbeheerder(s) en zijn energieleverancier(s). 
 
Artikel 5 
Intellectueel eigendom  
 
Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van de 
Algemene Voorwaarden Joulz Meetbedrijf B.V. 
Zakelijke klanten, zijn de user interface en 
functionaliteit van de e-Datadiensten, het 
intellectueel eigendom van het Meetbedrijf. 
Deze mogen op geen enkele wijze worden 
gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van 
het Meetbedrijf. 
Alle verbruiks- en klantgegevens die onderdeel 
uitmaken van de e-Datadiensten zijn en blijven 
eigendom van de Zakelijke Klant. Meetbedrijf 
krijgt hierop een gebruiksrecht ten behoeve van 
het leveren van de e-Datadiensten en het 
verbeteren van haar dienstverlening. 
 
Artikel 6 
Continuïteit 
 
Joulz Meetbedrijf garandeert niet dat de Zakelijke 
Klant te allen tijde gebruik kan maken van de e-
Datadiensten. 
Een 100% beschikbaarheid bieden is niet 
mogelijk nu Joulz Meetbedrijf afhankelijk is van 
een aantal andere partijen voor het verloop van 
de dienstverlening, waaronder internetprovider, 
telecommunicatieaanbieder, 
netbeheerder, ODA (overige diensten aanbieder), 
energieleverancier e.d. Ook wordt op regelmatige 
basis onderhoud gepleegd 
softwareaanpassingen doorgevoerd en een 
eventuele storing verholpen. Meetbedrijf is niet 
aansprakelijk voor eventuele kosten van 
software-aanpassingen bij de Zakelijke Klant als 
gevolg van onderhoud en software 
aanpassingen. 
Als een Meetinrichting die is voorzien van een 
modem met impulsaansluiting die niet van het 
Meetbedrijf is, wordt gewisseld of verwijderd dient 
Zakelijke Klant het Meetbedrijf daarover vooraf te 
informeren (in verband met het instellen van de 
juiste impulswaarde). 
 
Artikel 7 
Facturering 
 
De vergoeding voor de e-Datadiensten wordt 
maandelijks gefactureerd op basis van het aantal 
actieve meetpunten. 
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Artikel 8 
Afwijking van art. 15 Algemene Voorwaarden 
Joulz Meetbedrijf B.V. zakelijke klant 
 
In afwijking van artikel 15 van de Algemene 
Voorwaarden Joulz Meetbedrijf Zakelijke Klant,  

 
geldt geen beperking tot een bedrag van € 
500.000,00, maar een beperking tot een bedrag 
van € 20.000,00 per gebeurtenis of tot het bedrag 
aan directe schade, indien dit bedrag lager is. De 
overige voorwaarden zoals genoemd in dat 
artikel blijven ongewijzigd van toepassing. 

 


