
 

 

Pilot overeenkomst Energie Inzicht (Aurum energie app) 
 

 
De ondergetekenden: 
 

Essent Retail Energie  B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch aan het Willemsplein 
4, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Top , directeur Klantenservice, hierna te noemen 
“Essent”, 
 
en 
 
Aurum Europe  B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Breukelen aan Corridor 14h, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer M. de Beijer , algemeen directeur, hierna te noemen “Aurum”, 
 
en 
 

NAW gegevens pilot deelnemer  
<eancodes aansluitingen toevoegen> 

 
hierna te noemen: deelnemer. 
 
 
Komen overeen dat: 
 

- Essent aan deelnemer gedurende de (test)periode tot ca. 1 augustus 2017 gratis hardware 

beschikbaar stelt. De hardware bestaat uit een Aurumset met 1 x meetunit, 1 x communicatie 
unit, 1 x gas sensor + connector, 1 x elektriciteits sensor + connector, 1 x slimme meter kabel 
(DSMR protocol), 1 x Internet UPT kabel); hierna te noemen: “Instrumenten”;  

 

- De Instrumenten zijn nodig om (bijna) real-time meet data uit te lezen van de aanwezige gas-
en/of elektriciteitsmeter en deze meetdata te communiceren aan Aurum. Aurum verzameld 
deze meetdata en gebruikt ze in de Aurum-app en de mijnAurum internet omgeving om 

verbruiksgegevens aan deelnemer te presenteren; 

- Voor een correcte werking van de Aurum-app moet deelnemer in het bezit zijn van een 
smartphone en/of tablet met een Android (minimaal versie 4.0) of Ios (minimaal versie 7.0) 
besturingssysteem; 

- Het doel is om de installatieprocedure, de werking van de geleverde hardware en bijbehorende 

user interfaces (dit is de getoonde informatie in de Aurum-app en/of mijnAurum) te testen en 
te evalueren.  

- Deelnemer moet gedurende de testperiode die, loopt tot ca. 1 augustus 2017, in de 
gelegenheid zijn om te testen.  Daarnaast kan deelnemer tijdens de pilot benaderd worden 

door (of namens)  Essent met het verzoek aanvullende functionaliteit(en) te testen  of om 
onderzoeksvragen te beantwoorden.  
Deelnemer verplicht zich tijdens de pilotperiode actief deel te nemen aan tests en/of eventuele 
onderzoeksvragen te beantwoorden. 

 
 
  



 

 

Aldus wordt met elkaar nader overeengekomen: 
 
 
Art. 1.  

 Essent geeft per heden aan deelnemer gratis de hierboven omschreven Instrumenten in gebruik. 
Dit gedurende de (test)periode eindigend op 1 augustus 2017 of eerdere/latere datum indien door 
Essent gecommuniceerd; 

 De Instrumenten worden / zijn naar deelnemer verzonden door Aurum Europe BV op kosten van 
Essent; 

 Deelnemer verklaart de genoemde Instrumenten van Aurum in goede orde te hebben ontvangen; 
 De Instrumenten zijn door deelnemer zelf te installeren. Technische ondersteuning bij installatie 

en/of gebruik van de instrumenten wordt op verzoek van deelnemer gratis verzorgd door Aurum. 
Contactgegevens hiervoor zijn terug te vinden via: http://www.aurumeurope.com/page/contact.  

 
 

Art. 2.  
Deelnemer is verplicht om goed voor de Instrumenten zorg te dragen en deze 

slechts in overeenstemming met de handleiding te gebruiken. De handleiding is terug te vinden via: 

http://aurumeurope.com/resources/Handleiding%20Aurum%20-
%207%20december%202015%20v3.9.pdf  
 
 
Art. 3.  
Aurum verleent aan de deelnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik 

van de Aurum-app. De licentie van de Aurum-app eindigt op het moment dat de deelnemer zich 
afmeldt en de Aurum-app verwijdert, of de beschikbaarheid door Aurum van de Aurum-app wordt 
beëindigd. 
 
 
Art. 4. 
Deelnemer is verplicht alle informatie met betrekking tot de Instrumenten strikt persoonlijk en geheim 

te houden. Het is de deelnemer daarnaast niet toegestaan om de instrumenten en de bijbehorende 
Aurum-app te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
 
 

Art. 5. 
 Deelnemer verleent bij deze toestemming aan Essent om: 

o Naam, adres, woonplaats en contactgegevens van deelnemer aan Aurum te verstrekken 
ter verzending van de Aurum meetset aan deelnemer.  

o Relevante verbruiksgegevens en kWh en m3 prijzen aan Aurum te verstrekken om een 
optimaal gebruik van de mijnAurum website en Aurum App mogelijk te maken. 

o Gedurende de pilotperiode historische en actuele  individuele (meet)data op te vragen bij 
Aurum. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse doeleinden en het (door)ontwikkelen 
van apps door, door Essent gecontracteerde IT ontwikkelaars; 

 Op de gevraagde persoonlijke gegevens is het ‘privacy’ beleid van Essent van toepassing. Dit 
privacy statement is beschikbaar via: 
http://www.essent.nl/content/sitevoorwaarden/privacyverklaring.html; 

 Essent noch Aurum verstrekt gegevens van deelnemer aan derden anders dan door Essent of 
Aurum gecontracteerde IT-ontwikkelaars, welke betrokken zijn bij de (door)ontwikkeling van de 
app gedurende de pilotperiode. Met deze partijen  worden de op basis van de privacywetgeving 
vereiste bewerkersovereenkomsten gesloten; 

 Voor zover er daarbij door Essent of Aurum gebruik wordt gemaakt van partijen die buiten de EU 

gevestigd zijn of als er persoonsgegevens buiten de EU worden verstrekt, zullen er met 
desbetreffende partijen (aanvullende) overeenkomsten worden gesloten die borgen dat er aan de 
privacywetgeving wordt voldaan.  

 
Art. 6. 

 Deelnemer zal in geval van een voorgenomen verhuizing minimaal 14 dagen voor de 

verhuisdatum via essent-aurumpilot@essent.nl contact opnemen met Essent, zodat 

continuering van de pilot op het nieuwe adres geregeld kan worden;  

http://www.aurumeurope.com/page/contact
http://aurumeurope.com/resources/Handleiding%20Aurum%20-%207%20december%202015%20v3.9.pdf
http://aurumeurope.com/resources/Handleiding%20Aurum%20-%207%20december%202015%20v3.9.pdf
http://www.essent.nl/content/sitevoorwaarden/privacyverklaring.html
mailto:essent-aurumpilot@essent.nl


 

 

 Als de (her)installatie van de Instrumenten tot problemen leidt kan een beroep gedaan worden op 
Aurum om de installatie gratis uit te laten voeren. 

 
Art. 7. 

 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen auteurs- en 
databankrechten op de (inhoud van) de Aurum-app (met inbegrip van software, lay-out en 
vormgeving), berusten uitsluitend bij Aurum; 

 De Aurum-app is zorgvuldig samengesteld. Essent noch Aurum kunnen echter garanderen dat de 
Aurum-app (gedurende de testperiode) altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken 
beschikbaar zal zijn of werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is; 

 De gebruiks- en algemene voorwaarden van Aurum zijn terug te vinden via: 

http://aurumeurope.com/page/algemenevoorwaarden 
 De privacy voorwaarden van Aurum zijn terug te vinden via: 

http://aurumeurope.com/page/privacy-statement  
 
Art. 8.  
 Deelnemer mag de Instrumenten behouden als deelnemer zich tot het einde van de pilot actief 

committeert aan de pilot.  

 Na de pilot garandeert Essent de werking van de Instrumenten en afgesproken pilot 
dienstverlening niet meer. 

 Aurum garandeert een dienstverleningsperiode van minimaal 2 jaar na plaatsing van de 
Instrumenten. Deelnemer ontvangt voor het einde van deze periode van Aurum tijdig een passend 
aanbod voor continuering van de diensten. 

 

 
Art. 9. 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Nederland 
 

 
Essent       Aurum       
 
Maarten Top      Marc de Beijer 

 
       

 

http://aurumeurope.com/page/algemenevoorwaarden
http://aurumeurope.com/page/privacy-statement

