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Voorwaarden injectie

Artikel 1: Contract

Deze contractuele voorwaarden hebben betrekking 
op de aankoop van uw elektriciteit, die u produ-
ceerde via een gedecentraliseerde productie-in-
stallatie die gelegen is in het Vlaams Gewest, een 
maximum vermogen heeft van 10 kVA, uitgerust is 
met een slimme meter en door u aangesloten is op 
het distributienetwerk.

Artikel 2: Verplichtingen van Mega

Mega verbindt zich ertoe om alle door u geïnject-
eerde elektriciteit aan te kopen, tegen de vastge-
legde prijs van de tariefkaart:

- die van kracht is op de datum van de onderte-
kening van het contract als de klant het contract 
op of na 1/1/2021 ondertekend heeft
- of van de maand maart 2021 als de klant het 
contract ondertekende voor 1/1/2021.

2.1 De aankoop van energie als bedoeld in artikel 2 
vindt slechts plaats op voorwaarde dat aan artikel 
5, lid 2, wordt voldaan, en voorts dat:

- uw installatie voldoet aan de eisen van artikel 1; 
- uw installatie voldoet aan alle toepasselijke 
wettelijke en reglementaire vereisten;
- u uw installatie hebt aangemeld bij de net-
beheerder;
- uw installatie correct is aangesloten volgens 
de regels voor de aansluiting en niet buiten 
gebruik is gesteld;
- en het netwerk beschikbaar is en/of toegang 
tot het netwerk mogelijk is.

2.2 Mega verbindt zich ertoe, voor de gehele 
duur van het contract, een toegangscontract af 
te sluiten voor het injectiepunt om de injectie van 
de door u geproduceerde elektriciteit mogelijk te 
maken.

Artikel 3: Verkoop van elektriciteit

U verbindt zich ertoe om alle elektriciteit aan Mega 
te verkopen die u injecteert op het net. De op het 
net geïnjecteerde elektriciteit is het verschil tussen 
de door uw installatie geproduceerde elektriciteit 
en de elektriciteit die u onmiddellijk ter plaatse ver-
bruikt.

3.1 Alle netwerkkosten die bij Mega in rekening 
worden gebracht in verband met de aankoop van 
uw energie die u injecteert op het net, zijn voor 
uw rekening en zullen door Mega op een trans-
parante wijze aan u worden gefactureerd. Als 
Mega het nodig acht, kunnen uw voorschotfac-
turen worden aangepast om rekening te houden 
met deze mogelijke kosten.

Artikel 4: Type injectiecontract

Als u een klant van Mega bent voor zowel de levering 
door Mega als de aankoop van uw elektriciteit door 
Mega, moeten deze contracten altijd van hetzelfde 
type zijn. Contracten van hetzelfde type worden 
met dezelfde naam aangeduid (bijvoorbeeld: “Smart 
Fix”, “Cosy”, “Group”, “Online”, “Zen”).

Artikel 5: Begin van je injectiecontract

Als het injectiecontract gelijktijdig met een ener-
gieleveringscontract met Mega wordt afgesloten, 
zal het contract voor injectie in werking treden op 
de datum waarop uw energieleveringscontract 
wordt afgesloten, mits uw installatie voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 2.1. Als uw installatie op het 
moment van de ondertekening van het contract niet 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.1, treedt 
het contract in werking volgens de bepalingen van 
artikel 5.1.

5.1 Behalve in het in artikel 5 bedoelde geval, 
treedt het contract in werking:

- voor een nieuwe installatie, vanaf de datum 
waarop uw installatie correct is aangemeld, 
aangesloten, gecontroleerd en in werking is 
gesteld in overeenstemming met de regels 
voor de aansluiting, zoals door de netbeheerd-
er aan Mega is medegedeeld;
- voor een bestaande Installatie, op de datum 
die overeengekomen is tussen u en Mega bij 
het sluiten van het contract.

5.2 Mega kan de door u geïnjecteerde elektricite-
it alleen aankopen als:

- Mega is geregistreerd in het toegangsregis-
ter van de netbeheerder als de koper van de 
elektriciteit die door u geïnjecteerd wordt op 
het injectiepunt in overeenstemming met de 
regels voor de aansluiting; en
- in het geval van een nieuwe of gesloten 
aansluiting, de meters zijn geopend door de 
netbeheerder.

Artikel 6: Duur van uw injectiecontract, verlenging

Als u een bestaande klant bent van Mega voor de 
levering van uw energie of als u uw overeenkomst 
gelijktijdig met uw energieleveringscontract met 
Mega hebt afgesloten, zal uw overeenkomst de-
zelfde duur hebben als de (resterende) duur van uw 
energieleveringscontract, zonder enige terugw-
erkende kracht met betrekking tot de injectie, en zal 
uw overeenkomst eindigen op de beëindigingsda-
tum zoals bepaald in uw energieleveringscontract.

6.1 Uw contract is van bepaalde duur (Smart, 
Cosy, Online, Group, Zen).

6.2 Een contract van bepaalde duur wordt aan 
het einde van de eerste termijn automatisch ver-
lengd voor een periode van één jaar.

6.3 Mega behoudt zich het recht voor zijn 
tarieven te wijzigen op het ogenblik van de ver-
lenging van dit contract, in overeenstemming met 
de procedure beschreven in artikel 6.3. De klant 
kan deze verlenging weigeren door deze op te 
zeggen per aangetekend schrijven ten laatste 
één maand voor het verstrijken van de lopende 
periode voor consumenten en ten laatste 60 da-
gen voor niet-consumenten. Mega kan van deze 
verlenging afwijken door de opzegging per brief 
uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de 
huidige periode te melden.

6.4 Mega heeft het recht om dergelijke wijzigin-
gen aan te brengen op voorwaarde dat ze de 
klant hiervan ten minste twee maanden van te-
voren per brief, op de factuur of per e-mail op de 
hoogte stelt. Deze wijzigingen treden in werking 
twee maanden na de dag van hun kennisgeving 
aan de klant, tenzij in de kennisgeving een latere 
datum van inwerkingtreding is vermeld of tenzij 
de wijzigingen het directe of indirecte gevolg zijn 
van beslissingen van de autoriteiten.

Artikel 7: Injectieprijs

Als uw injectiecontract van het type Cosy, Smart, 
Online, Group of Zen is, kan u kiezen tussen een vari-
abele (geïndexeerde) injectieprijs en vaste injectie-
prijs. Wanneer u een huidige klant bent van Mega 
voor energielevering, zal een vaste of geïndexeerde 
injectieprijs worden toegepast, naargelang u in uw 
energieleveringscontract hebt gekozen voor een 
vaste of geïndexeerde energieprijs.

7.1 De injectieprijzen worden vastgesteld over-
eenkomstig artikel 2 en worden verhoogd met:

- btw, als u verklaart geen consument te zijn, 
d.w.z. dat het grootste deel van uw verbruik/
injectie niet voor privédoeleinden is bestemd, 
met als gevolg dat u niet in aanmerking komt 
voor de bescherming van particuliere afne-
mers, tenzij u valt onder de vrijstellingsregeling 
voor kleine ondernemingen op basis van artikel 
56bis van het btw-wetboek.

7.2 De injectieprijs (en, indien van toepassing, de 
btw), die Mega aan u verschuldigd is, zal worden 
verminderd met de kosten die u moet dragen, 
zoals vermeld in artikel 8.

Artikel 8: Kosten

De volgende kosten, plus btw indien van toepassing, 
zullen door Mega op een transparante manier aan u 
gefactureerd worden:

- eventuele toeslagen;
- eventuele netwerkkosten.


