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Artikel 1: Definities en omschrijvingen

Aansluiting:  Eén of meer verbindingen tussen een Gastransportnet en een onroeren 
 de zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e van de Wet  
 waardering onroerende zaken.

Aansluitovereenkomst:  Overeenkomst tussen Afnemer en Netbeheerder inzake de 
 Aansluiting van de Gasinstallatie op het Gastransportnet bij het 
 Leveringspunt.

Additionele Capaciteit:  Additionele Capaciteit = Contractcapaciteit - (Verwacht
 Jaarvolume / aantal uren per jaar)

Contractcapaciteit:  De maximale hoeveelheid Gas uitgedrukt in Nm3 die Afnemer per  
 uur mag afnemen. Voor klanten met een Telemetrieaansluiting komt  
 deze minstens overeen met de met de capaciteit op de Aansluiting,  
 die met de regionale Netbeheerder overeengekomen is.

Flexibiliteit:  De flexibiliteitdiensten voor de levering van Gas. De flexibiliteit- 
 diensten omvatten de levering van de juiste hoeveelheid Gas door  
 Leverancier op de Aansluiting(en) van Afnemer, rekening houdende  
 met een variërend afnamepatroon op seizoensbasis (verschil in af  
 name gedurende winter- en zomermaanden) en dagbasis (verschil  
 in afname gedurende dag en nacht).

EAN Code:  18-cijferige unieke code per Aansluiting, zoals bepaald door de  
 regionale Netbeheerder.

Gas:  Het onder de Overeenkomst geleverde aardgas omgerekend naar
 Normaal kubieke meters (Nm3) met een GCV van 35,17 MJ/Nm3.

GasTransportServices:  Gas Transport Services B.V. dan wel haar rechtsopvolger(s) als  
 beheerder van het landelijk transportnet, in de zin van artikel 2 lid 2  
 van de Gaswet. 

Gasinstallatie:  Het samenstel van gastechnisch materiaal en leidingen van
 Afnemer, te rekenen na het Leveringspunt.

GCV:  Gross Caloric Value: de hoeveelheid warmte uitgedrukt in Megajoule  
 die vrijkomt bij de volledige verbranding van één (1) Normaal  
 kubieke meter Gas met zuurstof, bij een temperatuur van 298,15 K  
 en bij een constante druk van 1.01325 bar, waarbij alle water dat  
 gedurende de verbranding is gevormd bij de temperatuur van  
 298,15 K is gecondenseerd.

Grootzakelijke Afnemer:  Een Afnemer met één of meerdere Telemetrieaansluitingen en/of
 (groepen van) Afnemers met één of meerdere Profielaansluitingen  
 waarbij deze Afnemers conform artikel 52c van de Gaswet ermee  
 hebben ingestemd dat kan worden afgeweken van de artikelen 44  
 en 52b van de Gaswet

Leveringsprijs:  De door partijen overeengekomen prijs voor het te leveren Gas in 
 € cent/ Nm3.

Algemene Voorwaarden voor levering van Gas aan
Grootzakelijke Afnemers.
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Leveringspunt:  Het fysieke verbindingspunt op het leveringsadres zoals vermeld in  
 de Overeenkomst waar het Gas door Leverancier aan Afnemer   
 wordt afgeleverd en waar zich de Meetinrichting bevindt.

Meetinrichting:  De apparatuur bestemd voor het vaststellen en registreren van de  
 omvang van de levering op het Leveringspunt.

Kosten Landelijk Transport:  De door GasTransportServices vastgestelde kosten voor landelijk   
 transport bij Telemetrieaansluitingen.

Netbeheerder:  Een vennootschap die op grond van de artikelen 2, 5 of 6 van de   
 Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer 
 (gastransport) netten;

Normaal kubieke meter (Nm3):  Een hoeveelheid aardgas die bij nul (0) graden Celsius bij een  
 absolute druk van 1.01325 bar en technisch vrij van waterdamp een  
 volume inneemt van één (1) kubieke meter.

Overeenkomst:  De Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer inzake de verkoop  
 en levering van Gas inclusief bijlage(n).

Profielaansluiting:  Een Leveringspunt met een aansluitwaarde van minder dan
 40m3/uur waar geen uurcapaciteitsmeter aanwezig is, maar een  
 handmatig uitleesbare meter. De Netbeheerder bepaalt uiteindelijk  
 of een Leveringspunt een Profiel- dan wel Telemetrieaansluiting is.

Telemetrieaansluiting:  Een Leveringspunt waar een uurcapaciteitsmeter aanwezig is. De  
 Netbeheerder bepaalt uiteindelijk of een Leveringspunt een Profiel-  
 dan wel Telemetrieaansluiting is.

Transportovereenkomst:  Overeenkomst tussen Afnemer en een Netbeheerder, respectievelijk  
 neteigenaar, met betrekking tot het transport van Gas naar het punt  
 waarop de Gasinstallatie op het net van de Netbeheerder, respectie 
 velijk de neteigenaar, is aangesloten.

Verwacht Jaarvolume:  De door Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst gecontrac- 
 teerde verwachte totale omvang, in Nm3 per jaar, van de levering   
 gedurende het betreffende kalenderjaar.
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Artikel 2:  Toepasselijkheid
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst voor levering   
 van Gas aan Grootzakelijke Klanten.
2.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden  
 overeengekomen.
2.3  Bij strijdigheid tussen een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de
 Overeenkomst prevaleren die van de Overeenkomst en daarbij behorende bijlage(n).

Artikel 3:  Kwaliteit van het Gas en leveringsdruk
De kwaliteit en de druk van het op het Leveringspunt geleverde Gas wordt bepaald door de 
betreffende Netbeheerder en/of krachtens de vastgestelde voorschriften en voorwaarden van-
wege wet- en regelgeving.

Artikel 4:  Exclusiviteit en continuïteit van levering
4.1  Afnemer verbindt zich om gedurende de contractperiode al het door hem op de
 Leveringspunten benodigde Gas uitsluitend te betrekken van Leverancier.
4.2  In beginsel wordt Gas continu geleverd. Leverancier staat niet in voor continuïteit van   
 de levering. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de levering wordt of moet  
 worden onderbroken, zal de Leverancier al het redelijkerwijs mogelijke doen om op de   
 kortst mogelijke termijn de levering te hervatten.

Artikel 5:  Aansluitingsovereenkomst en Transportovereenkomst
5.1  Afnemer staat ervoor in dat zijn Gasinstallatie voldoet aan de eisen als gesteld in  
 toepasselijke relevante wet- en regelgeving.
5.2  Afnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het aangaan en in stand houden  
 van een Aansluitovereenkomst en Transportovereenkomst teneinde aan zijn afname- 
 verplichting uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen voldoen.
5.3  Leverancier is niet aansprakelijk indien geen of onvoldoende Gas wordt geleverd ten  
 gevolge van het niet of niet goed functioneren van de Gasinstallatie, een Aansluiting of  
 een net.

Artikel 6:  Bepaling omvang van de levering
6.1  De door Leverancier geleverde hoeveelheden kubieke meters Gas worden in de Meetin  
 richting op het Leveringspunt van Afnemer gemeten. De meting geschiedt in overeen- 
 stemming met de bepalingen van de Aansluitovereenkomst en van de vigerende  
 MeetCode Gas.
6.2  Een overzicht van de maandelijks gemeten hoeveelheden Gas, omgerekend naar
 hoeveelheden Gas, maximale uurafname en overige transportparameters worden tezamen 
  met de factuur aan Afnemer toegezonden. De gemiddelde GCV van het fysiek geleverde  
 Gas wordt per maand bepaald door GasTransportServices door middel van een kwali- 
 teitsmeting in het Gastransportnet.
6.3  Met betrekking tot levering van Gas bij Profielaansluitingen geldt, dat indien na afloop   
 van de contractsperiode blijkt dat de volumeverdeling tussen verschillende regio’s  
 substantieel afwijkt, Leverancier na overleg het recht heeft de verschillen tussen de   
 regio’s te verrekenen met de betreffende Profielaansluitingen.
6.4  Indien Leverancier niet tijdig de beschikking krijgt over de meetgegevens van de Aanslui- 
 tingen of indien bij het opnemen van de meters dan wel bij het verwerken van de meter- 
 standen een fout is gemaakt, mag Leverancier de omvang van de Levering schatten.
6.5  Indien de meterstanden worden herberekend tijdens of na de looptijd van de Overeen- 
 komst en dit leidt tot extra kosten voor of vergoedingen aan Afnemer, dan worden deze  
 kosten of vergoedingen een op een doorgelegd naar Afnemer.
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Artikel 7:  Leveringsprijs
7.1  Alle in de Overeenkomst genoemde Leveringsprijzen zijn exclusief kosten voor Landelijk  
 en regionaal Transport, BTW, Energiebelasting en eventuele toekomstige heffingen van  
 overheidswege, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
7.2  De in de Overeenkomst genoemde Leveringsprijs zal tijdens de looptijd van de
 Overeenkomst niet worden gewijzigd en geldt voor alle Leveringspunten, tenzij in de
 Overeenkomst anders is vermeld.

Artikel 8:  Kosten landelijk en regionaal Transport
8.1  Kosten van landelijk Transport worden door Leverancier aan Afnemer per Leveringspunt  
 in rekening gebracht op basis van de tarieven zoals die door GasTransportServices op   
 enig moment worden gehanteerd. Leverancier berekent de kosten van Nationaal Trans- 
 port op basis van de overeengekomen Contractcapaciteit en het Verwachte Jaarvolume.
8.2  Indien GasTransportServices zijn prijssystematiek wijzigt, is Leverancier gerechtigd zijn  
 prijzen en tarieven dienovereenkomstig aan te passen.
8.3  Kosten van regionaal transport vallen buiten de Overeenkomst en worden door de betref- 
 fende Netbeheerder(s) rechtstreeks aan Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 9:  Facturatie en betaling
9.1  Facturatie geschiedt op basis van het netbeheerdersmodel. Afnemer ontvangt daarbij   
 een aparte factuur voor de regionale netwerkkosten van de Netbeheerder.
9.2  Alle bedragen die Afnemer ingevolge de Overeenkomst is verschuldigd, brengt Leveran- 
 cier hem door middel van een gespecificeerde nota in rekening.
9.3  Indien Leverancier dit verlangt, is Afnemer verplicht hetgeen hij naar schatting van
 Leverancier over een bepaalde periode heeft verbruikt of zal gaan verbruiken, bij voor- 
 schotnota aan Leverancier te betalen. Bij de definitieve afrekening wordt hetgeen reeds is  
 betaald, aan de hand van de voorschotnota, verrekend.
9.4  Een nota dient te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening.
9.5  De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren  
 tegen de nota.
9.6  Afnemer is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met   
 enig bedrag dat Leverancier hem schuldig is.
9.7  Indien Afnemer niet volledig en/of tijdig heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim.
 Indien en zodra Afnemer in verzuim is, is hij de wettelijke handelstransactierente (over- 
 eenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd over het uitstaande bedrag.

Artikel 10:  Niet-nakoming
10.1  Indien en zo lang Afnemer niet voldoet aan enige verplichting onder de Overeenkomst, is  
 Leverancier bevoegd – indien mogelijk na voorafgaande waarschuwing - levering aan   
 Afnemer te staken en de Overeenkomst te beëindigen zonder dat dit leidt tot aansprake- 
 lijkheid van Leverancier jegens Afnemer.
10.2  Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is, is hij aan Leverancier over het betreffende be- 
 drag de wettelijke handelstransactierente verschuldigd. Dit laat onverlet het recht van   
 Leverancier op vergoeding door Afnemer van de kosten van gerechtelijke- of buiten- 
 gerechtelijke inning van de betreffende bedragen.
10.3  Een Partij is verplicht een niet-nakoming alsmede een voorzienbare niet-nakoming van   
 een verplichting onverwijld schriftelijk aan de andere Partij mede te delen, onder de   
 vermelding van de gronden die het haar onmogelijk maken of zullen maken de betreffen- 
 de verplichting na te komen en van de vermoedelijke tijdsduur van de niet-nakoming.
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Artikel 11:  Aansprakelijkheid
11.1  Voor letsel of schade, waaronder begrepen indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, op  
 enigerlei wijze ontstaan door of in verband met de levering van Gas onder de Overeen- 
 komst, zijn Partijen jegens elkaar niet aansprakelijk.
11.2  Partijen vrijwaren elkaar van alle aanspraken van derden, hun werknemers of onderge- 
 schikten, dan wel niet-ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:170 en 6:171 BW daaronder  
 begrepen, ter zake van alle schade, vergoeding van zaken, kosten of interesten, verband  
 houdende met de levering van Gas onder de Overeenkomst
11.3  Leverancier zal in geen geval aansprakelijk zijn voor vergoeding van schade boven het   
 bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar zal worden vergoed.

Artikel 12:  Zekerheidstelling
12.1  Indien Leverancier daartoe in redelijkheid termen aanwezig acht, kan Leverancier van   
 Afnemer zekerheid verlangen voor de betaling van de op grond van de Overeenkomst   
 verschuldigde bedragen, welke zekerheid Afnemer ter keuze van Leverancier in de vorm  
 van een waarborgsom of bankgarantie aan Leverancier zal verstrekken.
12.2  De hoogte van de in lid 1 bedoelde zekerheid wordt door Leverancier aan de hand van   
 een credit check vastgesteld.
12.3  Leverancier houdt zich het recht voor om gedurende de Overeenkomst te allen tijde een
 credit check uit te voeren. Indien Leverancier na credit check in redelijkheid termen   
 aanwezig acht, kan Leverancier van Afnemer alsnog zekerheid verlangen, welke zekerheid  
 Afnemer ter keuze van Leverancier in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie   
 alsnog aan Leverancier zal verstrekken.
12.4  Een waarborgsom wordt terugbetaald en een bankgarantie wordt geretourneerd zodra  
 de noodzaak tot zekerheidstelling naar het oordeel van Leverancier niet meer aanwezig is  
 en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek  
 van enig bedrag dat eventueel nog moet worden betaald.
12.5  Over een waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door Leverancier rente   
 vergoed, waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente, niet zijnde de  
 wettelijk handelstransactierente, verminderd met vijf procentpunten. De te vergoeden   
 rente kan niet negatief zijn. Uitbetaling van de rente geschiedt jaarlijks en indien dit   
 eerder is bij terugbetaling van de waarborgsom.

Artikel 13:  Eigendom en risico
Het risico en het eigendom van het onder de Overeenkomst geleverde Gas zullen op het
Leveringspunt overgaan op Afnemer.

Artikel 14:  Duur en beëindiging van de Overeenkomst
14.1  De geldigheidsduur van de Overeenkomst is vermeld in de bepalingen van de Overeen- 
 komst. Gedurende deze periode is opzegging niet mogelijk.
14.2 In afwijking van het hiervoor in lid 1 gestelde kan elke Partij de Overeenkomst met onmiddel- 
 lijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien en zodra de wederpartij  
 in staat van faillissement is verklaard, voorlopige surseance van betaling heeft aange- 
 vraagd, ontbonden wordt dan wel ophoudt te bestaan.

Artikel 15:  Informatieplicht
Afnemer is verplicht Leverancier op diens verzoek en uit eigen beweging steeds alle nodige 
informatie te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de controle op 
naleving ervan. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige gevolgen (waaronder kosten) van 
onjuiste, onvolledige of ontijdige informatieverstrekking door Afnemer.
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Artikel 16:  Toepasselijk recht en geschillen
16.1  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2  Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitslui- 
 tend worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 17:  Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
17.1  Leverancier is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien veran- 
 deringen optreden in wettelijke bepalingen of daaraan gelieerde uitvoeringsrichtlijnen,   
 welke van invloed zijn op de naleving van deze Overeenkomst. Wijzigingen treden in   
 werking zodra de wettelijke bepalingen of daaraan gelieerde uitvoeringsrichtlijnen in   
 werking treden.
17.2  Wijzigingen zullen schriftelijk aan Afnemer bekend worden gemaakt.

Artikel 18:  Overdracht
18.1  Overdracht door een Partij van haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de   
 Overeenkomst is slechts toegestaan na verkrijging van de schriftelijke toestemming van  
 de andere Partij.
18.2  Leverancier is bij voorbaat gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit  
 de Overeenkomst aan een moeder-, dochter- of groepsmaatschappij in de zin van boek 2
 Burgerlijk Wetboek over te dragen.

Artikel 19:  Slotbepaling
19.1  Deze Algemene Voorwaarden treden op 1 november 2011 in werking.


