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Mijndomein Energie Energiesplitter gebruikersovereenkomst. Mijndomein Energie wordt geleverd door 

Mijndomein Energiediensten. Mijndomein Energiediensten is een handelsnaam van EnergyZero.

De Energiesplitter, een dienst van Mijndomein Energie (hierna: wij/ons), stelt jou in staat om je 
energieverbruik op verschillende tijdsstippen te registeren. Zo kan je de splitter aanzetten als je 
thuis aan het werk gaat en weer uit als je werkdag afsluit. Tijdens deze periodes registreert de 
Energiesplitter al je energieverbruik van je computer tot je koelkast.

Gebruik van de Energiesplitter

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Energiesplitter en de zorgvuldige 
behandeling en geheimhouding van je inloggegevens. Het is niet toegestaan om derden gebruik te 
laten maken van je Energiesplitter.

Toestemming registratie energiedata

Met het aanzetten van de Energiesplitter geeft jij ons toestemming tot het uitlezen van je energiedata 
(persoonsgegevens) voor de registratie van de verbruikte energie op verschillende tijdsstippen.
Je Gegevens worden met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en de Gedragscode Leveranciers Slimme Meter, verwerkt. 
Wij stellen je gegevens niet ter beschikking van derden, tenzij jij hiertoe je toestemming hebt 
gegeven.

Kosten

De kosten voor het gebruik van de Energiesplitter bedragen € 2,- per maand en worden in rekening 
gebracht op de de maandelijkse factuur. Deze kosten zijn inclusief btw. Je kunt het gebruik van de 
Energiesplitter elke dag stopzetten.

Kostenoverzicht

Bij het gebruik van de Energiesplitter is het mogelijk om een kostenoverzicht te maken dat je kunt 
gebruiken voor je eigen zakelijke administratie of als declaratie bij je werkgever. 
Let op: aan het declareren of opvoeren van zakelijke kosten kunnen voorwaarden verbonden 
zijn. Raadpleeg daarom vooraf altijd je eigen financieel expert of je werkgever voordat je de 
Energiesplitter gaat gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (fiscale) gevolgen als het 
gevolg van het gebruik van de Energiesplitter.

Garanties en aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortkomend uit de het gebruik van de 
Energiesplitter of het niet/beperkt functioneren ervan, ongeacht of de schade wel of niet ontstaat of 
zichtbaar wordt.

Dat geldt ook voor de situatie waarbij wij voor de uitvoering van onze diensten afhankelijk zijn van de 
medewerking, diensten en leveranties van derden en waar wij slechts beperkt invloed op uit kunnen 
oefenen (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van internet).

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor misbruik van data door derden. Ondanks de genomen 
maatregelen ter bescherming van data kan, op gronde van de openheid van communicatie via het 
Internet, geen garantie worden uitgesproken voor wat betreft de beveiliging.

Wij mogen materiaal en dienstverlening aanpassen met het oog op verbetering en/of behoud van de 
kwaliteit en/of veiligheid van de Energiesplitter en de functionaliteit hiervan wijzigen. Wanneer dit 
het geval is zullen we je daar tijdig over informeren.


