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OVEREENKOMST BETREFFENDE DEELNAME AAN HET 
WARMTEPOMP ENERGIEMONITORINGS-EN 

OPTIMALISATIEPROJECT EN BETREFFENDE DE BRUIKLEEN EN 
EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE 

ENERGIEMONITORINGSAPPARATUUR 
 

 

TUSSEN 
 
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepen voor wie tekenen mevrouw Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid 
en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; 
 
In uitvoering van het collegebesluit van 27 juni 2019 

en 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
hierna “de Betrokkene” 
 

WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

De Betrokkene is eigenaar en tevens bewoner van de wooneenheid 

gelegen te …………………………………………………………………………., en uitgerust met een geothermische 
warmtepomp als belangrijkste verwarmingssysteem. 

Deze overeenkomst heeft tot doel de deelname van de Betrokkene aan het warmtepomp 
energiemonitorings-en optimalisatieproject (hierna het Project) van Stad Gent te regelen, de 
bruikleen en eigendomsoverdracht van de monitoringsapparaten te regelen en de rechten en 
verplichtingen van beide partijen te verduidelijken. 

Het energiemonitoring- en optimalisatieproject, waarbij de geothermische warmtepompen van een 
aantal particulieren worden gemonitord en gezocht wordt naar een optimalisatie, heeft tot doel de 
opmaak van een strategienota omtrent toepassing van geothermische warmtepompen in 
renovatieprojecten. Daarmee kan onder andere het renovatieadvies van de Energiecentrale op het 
vlak van verwarmen zonder fossiele brandstoffen verder versterkt worden. 

Dit Project is een actie binnen het Europese project LIFE IP CA 2016 BE-REEL! 

Beide partijen verbinden zich ertoe om hun verbintenissen neergelegd in deze overeenkomst te 
goeder trouw uit te voeren. 

 

 



 
 
Overeenkomst betreffende deelname aan het warmtepomp energiemonitorings- en optimalisatieproject en betreffende de 
bruikleen en eigendomsoverdracht van de energiemonitoringsapparatuur 

2 

 

ARTIKEL 2 ENERGIEMONITORING EN OPTIMALISATIE VAN DE WARMTEPOMPINSTALLATIE  

In het kader van het energiemonitoring- en optimalisatieproject zal Stad Gent door middel van 
monitoringsapparaten en energieadvies de werking van de warmtepomp van de Betrokkene 
monitoren en proberen optimaliseren. De Betrokkene krijgt meer inzicht in het energieverbruik van 
de eigen wooneenheid en de werkelijke efficiëntie van het verwarmingssysteem. De Betrokkene 
krijgt ondersteuning om het energieverbruik te verminderen en de efficiëntie stapsgewijs te 
verbeteren. Stad Gent kan echter niet garanderen dat de energiemonitoring en het advies zullen 
resulteren in een optimalisatie. 

De nodige monitoringsapparaten worden ter beschikking gesteld en bij de Betrokkene geïnstalleerd 
in opdracht van Stad Gent. Het energieadvies wordt gegeven door de Stad Gent of door een externe 
expert in opdracht van Stad Gent. 

Die apparaten zullen zowel de Stad Gent en de eventueel aangestelde externe expert als de 
Betrokkene via een gebruiksvriendelijke en begrijpelijke interface inzicht verschaffen in de reële 
performantie van de installatie en indien van toepassing het totaalbeeld van het elektriciteitsverbruik 
in de wooneenheid. 

De Betrokkene is geen vergoeding verschuldigd voor deelname aan het Project. 

De Betrokkene gaat akkoord met installatie monitoringsapparaten & deelname aan het Project. 

De Betrokkene verbindt zich ertoe op afspraak toegang tot de ruimten met de 
warmtepompinstallatie te verlenen aan de installateur van de monitoringsapparaten en 
projectmedewerkers van Stad Gent en de eventueel aangestelde externe expert telkens wanneer dit 
nodig is voor het goede verloop van het Project. 

 

ARTIKEL 3 VERWERKING VAN GEGEVENS 

De Betrokkene geeft toestemming aan Stad Gent om de in deze overeenkomst vermelde 
persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het warmtepomp energiemonitorings- en 
optimalisatieproject. 
 
Welke informatie we verzamelen over de Betrokkene: 

• Naam 
• Adres 
• Contactgegevens (e-mail, telefoon,…) 
• Woningkenmerken (aantal bewoners, oppervlakte) 
• Kenmerken verwarmingsinstallatie (vermogen en  type warmtepomp, hydraulisch 

schema) 
• Mogelijke geregistreerd monitoringsgegevens: meterstanden, verbruiksgegevens, 

woningtemperatuur & warmteafgifte. 
 
We bewaren deze gegevens tot het einde van het LIFE IP CA 2016 BE-REEL!: 31 december 2023. 
 
De Betrokkene heeft altijd het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan 
te passen. 
 



 
 
Overeenkomst betreffende deelname aan het warmtepomp energiemonitorings- en optimalisatieproject en betreffende de 
bruikleen en eigendomsoverdracht van de energiemonitoringsapparatuur 

3 

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via 
privacy@stad.gent. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie 
voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u op https://stad.gent/over-gent-en-het-
stadsbestuur/juridische-info/met-respect-voor-uw-privacy. 
 
De evaluatie van de energiemonitoring moet uiteindelijk leiden tot een strategienota omtrent 

toepassing van geothermische warmtepompen in renovatieprojecten. Daarmee kan het 

renovatieadvies van de Energiecentrale op het vlak van verwarmen zonder fossiele brandstoffen 

verder versterkt worden. De resultaten van dit Project worden ook gedeeld met de verschillende 

projectpartners binnen LIFE BE REEL. In de strategienota en in de resultaten die worden gedeeld 

zullen geen persoonsgegevens vermeld worden en resultaten zullen steeds geanonimiseerd zijn. 

 

ARTIKEL 4 BRUIKLEEN 

De monitoringsapparaten worden overeenkomstig art. 1875 Burgerlijk Wetboek door de Stad Gent in 

bruikleen gegeven aan de Betrokkene die aanvaardt. Stad Gent is en blijft eigenaar van de 

monitoringsapparaten gedurende de looptijd van het Project. 

De bruikleen is kosteloos. 

De apparaten worden geïnstalleerd en afgesteld door de installateur aangesteld door Stad Gent. De 

Betrokkene dient een ontvangstbewijs te ondertekenen. 

De apparaten moeten gebruikt worden voor opvolging van het energieverbuik van de 

warmtepompinstallatie. 

Gebreken of schade aan de monitoringsapparaten moeten onmiddellijk gemeld worden aan de Stad 

Gent. 

 

ARTIKEL 5 LOOPTIJD 

De overeenkomst treedt in werking na betekening door Stad Gent aan de Betrokkene van een door 

beide partijen ondertekend exemplaar. 

Het monitorings-en optimalisatieproject loopt tot 31/12/2023. Stad Gent kan ten allen tijde eenzijdig 

beslissen om het Project vervroegd te beëindigen. De Stad Gent streeft ernaar om de 

monitoringsappartatuur binnen de 2 kalendermaanden na inwerkingtreding van de overeenkomst te 

laten installeren bij de Betrokkene. 

De Betrokkene kan ten allen tijde eenzijdig beslissen om zijn deelname aan het Project op te zeggen 

met een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand. De kennisgeving gebeurt per mail. 

Stad Gent kan de deelname van de Betrokkene aan het Project opzeggen met een opzeggingstermijn 

van 1 kalendermaand wanneer de Betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarden van deze 

https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie
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overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer de Betrokkene geen eigenaar-bewoner meer is of wanneer de 

monitoringsapparaten niet gebruikt worden voor de opvolging van het energieverbuik van de 

warmtepompinstallatie. De kennisgeving gebeurt per mail. 

De Stad Gent behoudt in elk geval de toestemming om de reeds verzamelde gegevens te verwerken 

conform artikel 3. 

De bruikleen eindigt bij het einde van het Project. 

De bruikleen eindigt eveneens bij vervroegde beëindiging van de deelname van Betrokkene aan het 

Project. In dat geval vindt geen eigendomsoverdracht plaats conform artikel 7 en heeft de Stad Gent 

het recht om de apparatuur te (laten) verwijderen. De Betrokkene verbindt zich ertoe om de Stad 

Gent of de door haar aangestelde installateur toegang te verlenen voor het verwijderen van de 

geplaatste apparatuur. Bewijs van teruggave kan enkel geleverd worden aan de hand van een door 

de Stad Gent ondertekend ontvangstbewijs. 

Betrokkene dient de Stad Gent te verwittigen wanneer hij niet langer eigenaar-bewoner is van de 

wooneenheid vermeld in artikel 1. 

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID 

Stad Gent is ten opzichte van de Betrokkene aansprakelijk voor schade aan de 
warmtepompinstallatie wanneer de schade te wijten is aan fouten of nalatigheden van Stad Gent 
en/of de aangestelde installateur of expert. Betrokkene verbindt zich ertoe vastgestelde schade 
onmiddellijk te melden aan Stad Gent. 

De Betrokkene is aansprakelijk voor schade aan de monitoringsapparaten die te wijten is aan zijn 
fout of nalatigheid (of aan die van zijn huisgenoten of bezoekers). De Betrokkene is ook aansprakelijk 
voor gevallen van overmacht wanneer hij de monitoringsapparaten niet gebruikt conform artikel 4 of 
wanneer hij geen toelating geeft om de monitoringsapparaten te verwijderen bij het einde van de 
bruikleen. 

 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSOVERDRACHT 

Stad Gent draagt bij onderhavige akte de eigendom van de in uitvoering van deze overeenkomst 

geplaatste energiemonitoringsapparatuur bij het einde van het Project over aan de Betrokkene die 

deelgenomen heeft aan het Project tot het einde ervan. 

De overdracht van de energiemonitoringsapparatuur gebeurt in de staat waarin de apparatuur zich 

op het ogenblik van de overdracht bevindt. 

De eigendomsoverdracht is kosteloos. 

 

ARTIKEL 8 CONTACTGEGEVENS VAN DE PARTIJEN 

Contactpersoon en contactgegevens Stad Gent: 
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• Naam: Hannes Merckx 

• E-mail: hannes.merckx@stad.gent 

• Telefoonnummer: 09 268 23 37 

Contactgegevens Betrokkene: 

• Naam: …………………………….. 

• E-mail adres: …………………………….. 

• Telefoonnumer:……………………………….. 

• GSM nummer: ………………………………… 

Beide partijen verbinden zich ertoe om wijzigingen aan bovenvermelde gegevens onmiddellijk mee 

te delen aan de andere partij. 
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Opgemaakt te Gent op ………………………… in zoveel exemplaren als er partijen zijn en elke partij 
verklaart één origineel te hebben ontvangen. 
 
 
 
Voor Stad Gent,  
 

 
 
 
Mieke Hullebroeck 
Algemeen directeur 
 
 

…………………………………………….. 
 
 
 
 
Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-
Zuid 
Voor de burgemeester bij delegatiebesluit van 
24 januari 2019 

 
 
 

Voor de Betrokkene, 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. ……………………………………………… 
 

 


