
Algemene Voorwaarden WeSwitch  

Versie 2.0: 27 februari 2020 

WeSwitch gelooft in het oplossen van ervaringen, klachten en/of problemen binnen alle redelijkheid. 

Onze Service valt of staat bij het vertrouwen en het ontzorgen van de Klant. Goed overleg is dan ook 

altijd mogelijk, zodat verwijzing naar de Algemene Voorwaarden in de praktijk niet nodig hoeft te 

zijn.  

1.  Definities  

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van WeSwitch. 

Automatisch Overstap Platform: De website waar de Klant zich aanmeldt voor de Service, alle 

formulieren voor de gegevensverzameling en alle IT systemen ten 

behoeve van de uitvoering van de Service. 

Contract: De leveringsovereenkomst van stroom en/of gas die voorkomt uit de 

Service, waarin de Leverancier de Dienst omschrijft. 

Dienst:  De energiedienst van de Leverancier, bestaande uit de levering van 

stroom en/of gas zoals gespecificeerd in het Contract en de financiële 

afhandeling daarvan. Het Contract kan onderworpen zijn aan 

afzonderlijke algemene voorwaarden van de Leverancier. 

Klant:  Diegene die gebruik maakt van de Service. 

Leverancier:   De energieleverancier die de Dienst levert aan de Klant. 

Machtiging: De machtiging waarin de Klant WeSwitch machtigt om jaarlijks voor 

onbepaalde tijd in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening een 

contract voor de levering van stroom en/of gas af te sluiten bij een 

Leverancier. 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen WeSwitch en de Klant. Deze bestaat uit: 

(a) de Algemene Voorwaarden; 

(b) het Privacy Statement, en; 

(c) de Machtiging. 

Partijen: Klant en WeSwitch tezamen. 

Privacy Policy: Het privacy statement waarin WeSwitch inzicht geeft aan de Klant 

over het gebruik, opslag en verwerking van de verkregen data, 

benodigd om de Service te leveren. 

Service:   De service die WeSwitch levert aan de Klant; het op jaarlijkse  

    basis automatisch overstappen van Leverancier. 

WeSwitch:  Handelsnaam van WeSwitch B.V., gevestigd te Rotterdam. 

Ingeschreven bij de KVK onder nummer 77405188.  

  

  

    



2.  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  

 

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op: 

(a) alle Overeenkomsten van WeSwitch; 

(b) alle Services waarvan de Klant gebruikt maakt, en; 

(c) de Machtiging. 

 

2.2  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk 

zijn overeengekomen. 

 

2.3  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden 

uit. Een uitzondering hierop zijn de algemene voorwaarden van de Leverancier welke van toepassing 

kunnen zijn op het Contract en de Dienst.  

2.4  Eventuele ongeldigheid van één of meer bepaling van de Algemene Voorwaarden tast de 

geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in 

strijd mocht zijn met een toepasselijk rechtsvoorschrift, zal die bepaling worden vervangen door een 

door WeSwitch vast te stellen rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de 

strekking van de originele bepaling. 

2.5  Dit is de huidige versie van de Algemene Voorwaarden (2.0) en zal elke vorige versie van de 

Algemene Voorwaarden vervangen. 

 

3.  De Overeenkomst  

 

3.1  De Overeenkomst treedt in werking vanaf de dag dat de Klant zich online aanmeldt voor de 

Service via het Automatisch Overstap Platform. 

 

3.2  De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.  

 

3.3  De Klant kan de Overeenkomst op elk gewenst moment enkelzijdig beëindigen door een email 

te sturen naar info@weswitch.nl of via het verstrekken van een andere ondubbelzinnige verklaring. Dit 

zonder opgaaf van reden. Na het beëindigen van de Overeenkomst zal WeSwitch alle data van de 

desbetreffende klant verwijden. 

 

3.4  De beëindiging van de Overeenkomst heeft alleen betrekking op de Dienst van WeSwitch. Het 

lopende Contract, ten tijde van opzegging door één van Partijen, zal niet beëindigd worden. Indien 

gewenst zal WeSwitch informatie verstrekken over hoe het lopende energiecontract kan worden 

beëindigd.   

3.5  Het staat WeSwitch vrij om de overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen, mits zij 

de Klant hiervan op de hoogte stelt. 

4.  De Machtiging  

 

4.1  De klant geeft een Machtiging aan WeSwitch alvorens WeSwitch de Service levert. Deze 

machtiging wordt op het Automatisch Overstap Platform gegeven. Met de Machtiging geeft de Klant 

een volmacht aan WeSwitch om jaarlijks in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening een contract 

voor de levering van elektriciteit en/of gas af te sluiten met een energieleverancier. 
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4.2  Het staat de Klant vrij om de machtiging op elk gewenst moment in te trekken. Het lopende 

Contract ten tijde van intrekking van de machtiging door de Klant zal niet beëindigd worden.  

 

5.  De Service 

 

5.1  WeSwitch zorgt er voor dat de Klant altijd verzekerd is van voordelige energie. WeSwitch 

sluit op basis van de Machtiging in naam en voor rekening van de klant jaarlijks een nieuw 

energiecontract af. De klant wisselt ieder jaar volledig automatisch van energiecontract. Hier hoeft de 

Klant na de eenmalige aanmelding, ofwel het sluiten van de Overeenkomst, zelf niets meer te doen. 

 

5.2  De Klant wordt via zijn/haar opgegeven email adres op de hoogte gesteld van de overstap naar 

het nieuwe contract. Het is aan de klant zelf om de voorgestelde tarieven te vergelijken met de huidige 

tarieven. Indien de Klant niet tevreden is met het door WeSwitch afgesloten contract, is er een 

wettelijke bedenktijd van 14 dagen (herroepingstermijn) waarin de Klant de overstap kosteloos en 

zonder opgave van redenen kan annuleren. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Klant van de 

Leverancier het Contract ontvangt. Wanneer de Klant de overstap wil annuleren, stelt de Klant 

WeSwitch hiervan schriftelijk op de hoogte door te mailen naar info@weswitch.nl.  

 

5.3  Indien de Klant geen gebruik maakt van het recht om te annuleren, treedt het nieuwe Contract 

in werking. Dit Contract is onderhevig aan algemene voorwaarden en overige voorwaarden van de 

Leverancier. 

5.4  De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de 

gegevens verstrekt aan WeSwitch, die nodig zijn voor het afsluiten van het Contract. De nieuwe 

Leverancier zegt het huidige contract van de Klant op bij de oude Leverancier en regelt de overstap. 

De nieuwe Leverancier neemt indien nodig contact op met de Klant ter verificatie van de gegevens, 

verzoek tot nadere informatie of overige praktische zaken. 

5.5  De Klant is zelf verantwoordelijk om wijzigingen in persoonlijke gegevens tijdig aan 

WeSwitch door te geven. Indien de door de Klant verstrekte informatie niet juist, niet volledig en niet 

overeenkomt met de huidige situatie, kan WeSwitch de Service niet op een correcte manier aanbieden.  

 

5.6  De Service is en blijft gratis voor de Klant.  

 

5.7  Om de dienst gratis aan de Klant aan te kunnen bieden, accepteert WeSwitch een commissie 

van Leveranciers, dan wel tussenpersonen, per overstap. Niet alle energietarieven worden in 

overweging genomen bij het zoeken naar een nieuw Contract voor de Klant. Het kan bijvoorbeeld 

voorkomen dat een energieleverancier op een prijsvergelijker een tarief aanbiedt dat wij op dat 

moment voor onze Klant niet kunnen afsluiten. Echter, wij streven ernaar om de goedkoopste 

contracten in de markt aan te bieden en sluiten u alleen over wanneer u minimaal € 30,-  kunt 

besparen. 

 

5.8  De Overeenkomst heeft enkel betrekking op de overstap van energiecontract. De Dienst wordt 

verleend door de Leverancier waarbij het Contract is afgesloten. De energiefactuur wordt betaald door 

de Klant aan de energieleverancier via een automatische incasso (SEPA Direct Debit). 
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6.  De Dienst 

6.1  De Dienst wordt geleverd door de Leverancier op basis van het Contract.  

6.2  WeSwitch neemt geen juridische verantwoordelijkheid voor uitvoering van de Dienst door de 

Leverancier. 

7.  Non-vertegenwoordiging & onafhankelijkheid 

7.1  WeSwitch is geen vertegenwoordiger of onderdeel van welke Leverancier dan ook. Het 

leveren van de Service geschiedt dan ook onafhankelijk op basis van ons eigen inzicht en kennis om 

tot zo goed mogelijke energiedeals te komen voor onze Klanten. 

7.2  WeSwitch doet haar uiterste best om niet in een belangenconflict te komen tussen 

Leverancier en Klant. Hiertoe kijkt WeSwitch niet naar de hoogte van de provisie die een Leverancier 

geeft voor het sluiten van een Contract, enkel naar de beste prijs voor de Klant. 

7.3  WeSwitch zal niet als vertegenwoordiger optreden voor de Klant of Leverancier met 

betrekking tot het leveren van de Dienst.  

8.  Aansprakelijkheid 

8.1  De aansprakelijkheid van WeSwitch voor directe schade veroorzaakt door de levering van de 

Dienst is uitgesloten tenzij er sprake is van grove nalatigheid, een zware fout of opzet. 

8.2  WeSwitch is niet aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door de Service in het geval 

dat de door de Klant verstrekte informatie niet juist, niet volledig en niet overeenkomt met de huidige 

situatie.  

 

8.3  WeSwitch is niet aansprakelijk voor directe schade in het geval van overmacht. 

 

8.4  WeSwitch is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van 

derden ingehuurd door WeSwitch en Leveranciers. 

 

8.5  Bij problemen met de levering van de Dienst dient contact op te worden genomen met de 

netbeheerder en/of Leverancier.  

9.  Intellectuele eigendomsrechten 

9.1  De Service maakt gebruik van het de Intellectuele Eigendomsrechten van WeSwitch. 

9.2  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op het Automatische 

Overstap Platform, waaronder maar niet beperkt tot, de website, software, namen, afbeeldingen en 

(blog)publicaties, blijven te allen tijden eigendom van WeSwitch of van een derde partij van wie 

WeSwitch het recht heeft verkregen deze te gebruiken. 

9.3  De Klant verkrijgt op geen enkele manier het recht, titel of aandeel in het Intellectuele 

eigendom van WeSwitch als een gevolg van het gebruiken of het aanmelden van/voor de Service, 

afgezien van het gelimiteerde recht om gebruik te maken van de Service in overeenstemming met de 

Algemene Voorwaarden. 

10. Toepasselijk recht & geschillen 

10.1  Op de Overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 

10.2 Voor het doorgeven van een klacht dient de klant een email te sturen naar info@weswitch.nl 

of te bellen naar 085-0608365. WeSwitch zal in alle redelijkheid een oplossing bieden.  
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