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Uitganspunten en voorwaarden bij de meetdienstovereenkomst van 

123meetdirect 
 

Uitgangspunten: 

- Bij het aangaan van een meetdienstcontact met 123meetdirect wordt nagegaan of er nog een 

lopende overeenkomst is bij een 3e meetbedrijf. Als dit niet het geval is wordt de meter op 

korte termijn geplaatst en zal er afstemming zijn over het moment van plaatsen.  

o Is er een lopende overeenkomst bij een 3e meetbedrijf die zonder extra kosten 

beëindigd kan worden, dan zullen wij dit voor u regelen en nemen wij contact met u 

op over het moment van plaatsing.  

o Is er een lopende overeenkomst bij een 3e meetbedrijf die niet binnen 1 jaar zonder 

extra kosten beëindigd kan worden, dan nemen wij contact met u op om het verdere 

verloop met u af te stemmen. 

- Gaat u de meetdienstovereenkomst aan voor een nieuwe aansluiting op het netwerk van de 

netbeheerder? Dan vragen wij u om de contactgegevens van uw contactpersoon bij de 

netbeheerder aan ons door te geven. Wij stemmen dan met de netbeheerder de 

werkzaamheden af.  

- Als uw meetdienstovereenkomst een brutoproductmeter bevat, dan vragen wij u het 

gereedmeldingsformulier tenminste 3 werkdagen voor plaatsing aan ons te versturen. Wij 

vragen u op dit formulier de ‘Groene-EANcode’ te vermelden, die uw van uw netbeheerder 

heeft ontvangen. Zonder deze groene EAN-code kunnen wij geen meetgegevens naar uw 

netbeheerder versturen en kan er geen verrekening van eventuele subsidies plaatsvinden. 

Meer informatie over het totale proces van duurzame opwek en het uitbetaald krijgen van uw 

subsidie leest u op www.certiq.nl 

- Wij plaatsen de meter die technische noodzakelijk is. Mocht dit afwijken van het contract dan 

wij passen wij het tarief aan. 

- Wij zijn er in dit meetdienstcontract vanuit gegaan dat wij de meting(en) in één arbeidsgang 

kunnen installeren. Mocht dit niet mogelijk zijn doordat U niet voldaan heeft aan de 

installatievoorschriften dan zullen wij extra plaatsingskosten in rekening moeten brengen. 

- Wanneer technische status van de installatie op moment van meter plaatsing niet voldoet aan 

de installatievoorschriften of het door andere lokale omstandigheden buiten de invloedsfeer 

van 123meetdirect niet mogelijk is om de meter te plaatsen, is de contractant 123meetdirect 

een bedrag ter hoogte van de plaatsingskosten verschuldigd (2021: €375).  

- Indien u op de opgegeven locatie via de netbeheerder gebruik maakt van de MLOEA regeling 

dan kunnen wij deze meetdienst niet voor u verzorgen. Wij nemen contact met u op om het 

vervolg met uw te bespreken. 

- Bij het aangaan van het meetdienstcontract bij 123meetdirect zijn de algemene voorwaarden 

en de productvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor het akkoord gaan met 

het contract digitaal aan u ter beschikking gesteld en na het aangaan per mail aan u verzonden. 

Voorwaarden: 

Op al onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van 

123meetdirect van toepassing. Deze zijn te raadplegen en te downloaden via onze website: 

www.123meetdirect.nl/voorwaarden en dit betreft de volgende documenten: 

- De Algemene voorwaarden 123meetdirect 

- De Productvoorwaarden Meet- en Informatiediensten  

- De Productvoorwaarden Koop en Eenmalige werkzaamheden
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