DEELNEMERSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
De stichting Duurzame Projecten Loenen., gevestigd aan de Hoofdweg 73 te Loenen (KvK nr
68972679), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. Dikker Hupkes in de functie van
Voorzitter, hierna te noemen: DPL
en de Deelnemer (naam en adres onderaan vermeld)
Overwegende dat:





Duurzame Projecten Loenen een EU Interreg project uitvoert om een “community-based Virtual
Power Plant” in Loenen te ontwikkelen en implementeren;
Dit de introductie van innovatieve technologie en software met zich mee brengt die bij circa 100
huishoudens geïnstalleerd wordt (hierna te noemen: “het Project”)
Met als doel zoveel mogelijk lokaal opgewekte elektriciteit te gebruiken en hiertoe de gebruiker
te helpen om dit te realiseren door het verstrekken van relevante informatie en
stuurmogelijkheden;
Deelnemer bereid is om aan dit project deel te nemen en dat daartoe nadere afspraken gemaakt
worden.

Artikel 1. Afspraken in verband met ter beschikking gestelde apparaten
De Deelnemer heeft kosteloos een EARN-E gateway voor in de meterkast ontvangen om informatie
te verzamelen en te versturen van de eventueel aanwezige zonnepanelen (de PV opbrengst), van de
slimme meter, en van andere mogelijk aan te sluiten apparatuur, zoals een warmtepomp of een
laadpaal voor elektrisch vervoer. Deze Gateway wordt voor de duur van het project in bruikleen
gegeven. De Deelnemer dient hiervoor gedurende het project 24 uur per dag een internetverbinding
beschikbaar te stellen en ingeschakeld te hebben. Indien blijkt dat het aansturen van apparatuur niet
mogelijk is via een (bestaande) internetkoppeling, dan wordt er een separate energyNXT gateway
aangeboden voor lokale sturing van apparatuur. De energyNXT gateway wordt eveneens in bruikleen
aangeboden gedurende de looptijd van het project.

Artikel 2. Persoonsgegevens en privacy
1. Deelnemer gaat er mee akkoord dat in het kader van dit Project (persoons)gegevens worden
verwerkt en bewaard voor zo ver dit bijdraagt aan het realiseren van het doel van deze
overeenkomst. Het betreft hier naam- en adresgegevens, gegevens van de slimme meter
(zogenaamde "P1 data") en — indien van toepassing — gegevens omtrent de PV opbrengst,
warmtepomp en elektrische laadpalen. De betreffende gegevens zullen voor de duur van de
Deelnemersovereenkomst dagelijks door ICT Groep worden uitgelezen ten behoeve van het
evalueren en presenteren aan de Deelnemer.
2. DPL zal zorgdragen voor afspraken met ICT Groep voor een veilige en juiste verwerking van
(persoons)gegevens met inachtneming de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
3. Bij gebruik van de gegevens voor externe doeleinden, bijvoorbeeld bij presentaties en publicatie
van de resultaten, blijven de gegevens van de Deelnemer anoniem.
4. DPL draagt zorg voor verwijdering van de persoonsgegevens van de Deelnemer uiterlijk een half
jaar na afloop van het project.
5. De Deelnemer kan altijd inzicht krijgen in de gegevens die van hem/haar verwerkt worden en kan
altijd zijn toestemming intrekken en kan bij onjuiste gegevens altijd een wijziging indienen.
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Artikel 3. Looptijd en beëindiging
1. Deze Deelnemersovereenkomst vangt aan op 1 december 2019 en duurt tot 31 december 2022,
tenzij DPL deze overeenkomst overeenkomstig paragraaf 3.2 voortijdig beëindigt of DPL en de
Deelnemer gezamenlijk besluiten deze overeenkomst eerder of later te beëindigen.
2. DPL heeft het recht om deze Deelnemersovereenkomst met de Deelnemer per direct te
beëindigen:
 bij verhuizing van de Deelnemer;
 wanneer er geen partijen meer zijn die de infrastructuur (software, hardware) kunnen
beheren en onderhouden.
 Indien de EARN-E of energyNXT gateway door Deelnemer niet op een manier wordt
gebruikt die aan de intentie van dit project bijdraagt.

Artikel 4. Slotbepalingen
1. Wijzigingen van deze Deelnemersovereenkomst zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk door
DPL en de Deelnemer zijn overeengekomen.
2. DPL is niet aansprakelijk voor directe noch indirecte schade die mogelijk ontstaat door bewust
foutief gebruik van de aan Deelnemer in bruikleen gestelde apparatuur.
3. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Loenen,
Datum:
Naam:
Adres:

Handtekening:

Stichting Duurzame Projecten Loenen
W. Dikker Hupkes
Handtekening:
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