Arnhem 15-01-2018

Algemene Voorwaarden Groenewijkstroom
Artikel 1. Definities
1.1 Deelnemer: degene die deelneemt aan de proef, ‘Groenewijkstroom’.
1.2 Groenewijkstroom, opgericht door Roel Oortgiesen en Luuk Wiehink.

1.3 Proef ‘Groenewijkstroom’: Groenewijkstroom biedt huishoudens de mogelijkheid om groene stroom te gebruiken die opgewekt is in de wijk. Bij verbruik van deze stroom krijgen zij gratis E-Punten. Met deze Punten kunnen zij
handelen in de wijk (bij elkaar en lokale ondernemers). Ook krijgen huishoudens inzicht in hun stroom verbruik en dat
van de wijk. Groenewijkstroom is een pilot-project waar bewoners en ondernemers gratis aan kunnen deelnemen.
1.4 Projectorganisatie: Groenewijkstroom B.V.
1.4.1 Partners: Power2Nijmegen, Gemeente Arnhem, Liander N.V. en een nader te bepalen partij voor de dataprofiel
analyse.
1.5 Slimme meter: de digitale gas- en elektriciteitsmeter van Liander.
1.6 Kwartierstanden: De meterstanden die gedurende 1 etmaal elk kwartier verzameld worden.
1.7 Uurstanden: De meterstanden die gedurende 1 etmaal elk uur verzameld worden.
1.8 Dagstanden: De meterstand die 1 keer per etmaal op een vaststaand tijdstip verzameld wordt.
1.9 Energie monitor: De monitor van Groenewijkstroom die wordt aangesloten op de P1 poort van de slimme meter.
Elektriciteit meterstanden worden live (tien seconden waarden) naar de database van Groenewijkstroom gestuurd.
Artikel 2. Plaatsing en gebruik van de slimme meter en energie monitor.
2.1 Liander zal met de Deelnemer een afspraak maken op welk moment de slimme meter bij de deelnemer geplaatst
zal worden. Als er al een slimme meter aanwezig, zal er geen nieuwe meter geplaatst worden.
2.2 Voor gebruik van de energie monitor dient er een wandcontactdoos in of bij de meterkast aanwezig te zijn. Deelnemer is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de wandcontactdoos.
Artikel 3. Vragenlijst
3.1 Bij aanvang en na afloop van de proef, wordt de Deelnemer verzocht een vragenlijst in te vullen.
Artikel 4. Wet bescherming persoonsgegevens
4.1 Deelnemer stemt in met het delen van persoonsgegevens met de Projectorganisatie en Partners voor zover dit
redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de proef ‘Groenewijkstroom’.
4.2 Deelnemer geeft toestemming tot het verwerken van de volgende persoonsgegevens;
- Tien seconden waarden Elektriciteit (voor real time terugkoppeling via app Groenewijkstroom aan deelnemer)
- Gebruik van E-Punten: De mate van handelen in de wijk, om sociale effecten in de wijk en financiële effecten
te kunnen vaststellen.
- Kwartierstanden Elektriciteit
- Dagstanden Elektriciteit
4.3 Doel van de proef is het product van Groenewijkstroom te testen en optimaliseren in samenspraak met de deelnemers. Een verschuiving van stroomverbruik vaststellen op momenten dat er veel stroom in de wijk wordt geproduceerd, door het inzichtelijk maken van het lokale stroomaanbod via een App op de smartphone in combinatie met de
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slimme meter. Daarnaast is het doel om inzicht te krijgen op welke manier deelnemers hun E-Punten verzilveren. De
voorgenoemde persoonsgegevens zijn noodzakelijk ten behoeve van het vaststellen en monitoren van lokaal stroomaanbod en de individueel gebruikte lokaal opgewekte groene stroom.
4.4 Deelnemer verleent, middels acceptatie van de algemene voorwaarden de ondubbelzinnige toestemming tot het
gebruik van de voorgenoemde persoonsgegevens, waarbij
i.de persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor de dienstverlening aan de Deelnemer in het kader van de
proef ‘Groenewijkstroom’.
ii, de geanonimiseerde persoonsgegevens, gegevens die niet herleidbaar zijn naar de individuele persoon,
gebruikt worden t.b.v. onderzoek en publicaties door de Projectorganisatie en Partners.
4.5 Deelnemer geeft toestemming aan de Projectorganisatie Groenewijkstroom en Partners tot het verwerken van
technische data die uit de slimme meter wordt afgelezen.
4.6 Groenewijkstroom zal zorgdragen voor een veilige en een juiste verwerking van de (persoons)gegevens met
inachtneming van het in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalde.
Artikel 5. Looptijd / bewaartermijn
5.1 Persoonsgegevens worden bewaard zolang Deelnemer verbonden is aan de proef ‘Groenewijkstroom’.
5.2 Na beëindiging van de proef worden enkel de geanonimiseerde persoonsgegevens bewaard in het kader van
onderzoek.
Artikel 6. Slotbepalingen
6.1 Wijzigingen van enige afspraak zoals neergelegd in deze voorwaarden is slechts geldig indien deze schriftelijk
door Groenewijkstroom B.V. en de Deelnemer zijn overeengekomen.
6.2 Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
6.3 De aansluit- en transportovereenkomst met Liander blijft van kracht. Deze overeenkomst is online te vinden op:
https://goo.gl/3h1mr6
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