
Algemene Voorwaarden deelname aan Wijkie BV    Arnhem 26-08-2019 
 
 
Artikel 1. Definities  
 
1.1 Projectorganisatie: Wijkie BV, Earn-E BV 
 
1.2 Deelnemer: degene die deelneemt aan Wijkie 
 
1.3 EARN-E: Energiemonitor die de deelnemer zelf aansluit op de P1-poort van de 

slimme energiemeter. EARN-E verstuurd (real-time) de gas en elektra data van de 
slimme energiemeter beveiligd naar de database van Wijkie.  

 
1.4 Wijkie: Via de Wijkie app realtime inzicht in het stroomgebruik en teruglevering van 

het huishouden én het lokale laagspanningsnet. Daarmee biedt Wijkie huishoudens 
de mogelijkheid om groene stroom te gebruiken die is opgewekt in de wijk.  
-  Huishoudens zonder zonnepanelen verdienen bij verbruik van deze groene 

stroom Wijkies.  
-  Huishoudens met zonnepanelen verdienen een vast bedrag aan Wijkies per 

maand als ze de ‘overtollige’ groene stroom beschikbaar stelt aan de wijk.   
 
Meedoen met Wijkie is kosteloos en deelnemers kunnen meedoen met iedere 
energieleverancier. Wisselen van energieleverancier is dus niet nodig. 
 

1.5  Wijkies: Een virtuele munt, waarmee producten en diensten in de wijk kunnen 
worden gekocht en verkocht. 

 
1.6  Wijkie-app. Mobiele app van Wijkie voor iOS en Android smartphones. 
 
1.7  Slimme meter: de digitale gas- en elektriciteitsmeter van de netbeheerder.  
 
Artikel 2. Plaatsing en gebruik van de slimme meter en energie monitor. 
 
2.1  Om deel te kunnen nemen aan Wijkie dient er een slimme energie meter aanwezig 

te zijn. Als er geen slimme meter aanwezig is, dient de deelnemer deze bij zijn 
netbeheerder aan te vragen. Eventuele kosten hiervoor komen voor rekening van de 
deelnemer. 

 
2.2  EARN-E is geschikt voor alle type slimme energiemeters: 

-  ESMR 5 meters (2017 en nieuwer)  
* EARN-E haalt zijn voeding uit de P1-Poort van de slimme meter. 

-  DSMR 4 meters (2014 t/m 2016) ** 
-  DSMR 2.2 meters (2010 t/m 2013) ** 

** Een stopcontact in de meterkast is nodig om EARN-E van voldoende 
stroom te voorzien. Deelnemer is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van 
een stopcontact. 

 



 
2.3 EARN-E. De energiemonitor:   

-  EARN-E wordt gedurende deelname aan het huishouden in bruikleen 
gegeven.  

-  Bij misbruik van de EARN-E wordt deelnemer uitgesloten en dient de EARN-E 
aan de desbetreffende buurtcoördinator gegeven te worden. 

-  Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van zijn/haar breedband 
internetverbinding voor het versturen van de slimme energiemeter data  
(een eigen ongedeelde internetverbinding is dus noodzakelijk).  

 
Artikel 3. Vragenlijst  
 
3.1 Deelnemer verleent medewerking aan periodieke enquêtes en onderzoek met 

betrekking tot bewonersgedrag in relatie tot Wijkie.  
 
3.2 Deelnemer verleent toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere 

informatie in het kader van Wijkie 
 
Artikel 4. Wet bescherming persoonsgegevens  
 
4.1  Deelnemer stemt in met het delen van persoonsgegevens met de projectorganisatie 

voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het 
project. 

 
4.2  Deelnemer geeft toestemming tot het verwerken van de volgende 

persoonsgegevens;  
-  Digitale gas- en elektriciteit standen van de slimme energie meter 
-  Gebruik van de Wijkie-app:  

•  Uitgifte van Wijkies: De mate van handelen in de wijk. 
•  Wijk-Wallet: Opzetten en/of ondersteunen van campagnes in de wijk. 
•  Wijkmarkt: Actief participeren in de wijk-economie. 
 

4.3  Deelnemer verleent, middels acceptatie van de algemene voorwaarden de 
ondubbelzinnige toestemming tot het gebruik van de voorgenoemde 
persoonsgegevens, waarbij 

 
1. de persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor de dienstverlening aan de 

deelnemer in het kader van Wijkie. 
 

2.  de geanonimiseerde persoonsgegevens, gegevens die niet herleidbaar zijn naar 
de individuele persoon, gebruikt worden t.b.v. onderzoek en publicaties door de 
projectorganisatie en eventuele partners. 

 
4.4  Wijkie 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 Wijkie. 
 
5.2  Na beëindiging van deelname worden enkel de geanonimiseerde persoonsgegevens 

bewaard in het kader van onderzoek. 
 
Artikel 6. Beëindigen van deelname 
 
6.1  Beëindigen van deelname en deze overeenkomst dient via e-mail (hallo@wijkie.com) 

te gebeuren.  
-  De EARN-E gaat dan terug naar de desbetreffende buurtcoördinator in de 

wijk. 
 
6.2  Daarnaast geldt:  

Bij verhuizing wordt deelname en deze overeenkomst automatisch beëindigd. 
- De EARN-E gaat terug naar de desbetreffende buurtcoördinator in de wijk. 
- Bij onvoldoende deelname in een wijk, gaat het project niet door. Wijkie 

heeft ten alle tijden het recht een project in een wijk te stoppen. 
 
Artikel 7. Slotbepalingen  
 
7.1  Wijzigingen van enige afspraak zoals neergelegd in deze voorwaarden is slechts 

geldig indien deze schriftelijk door Wijkie B.V. en de deelnemer zijn 
overeengekomen.  

 
7.2  Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 MISBRUIK VAN DE EARN-E.  
Onder misbruik van de EARN-E wordt het volgende verstaan:  
- Oneigenlijk gebruik van de apparatuur. 
- Het uitvoeren van reparaties door de deelnemer of derden.  
- Het doorverkopen (of doorgeven) van de EARN-E naar derden. 


