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1

Definities

Voor de Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, hebben de gebruikte begrippen
dezelfde betekenis als in de Gaswet en de Gas Codes. Begrippen met hoofdletters hebben de
volgende betekenis:
Aanbod:
Alle geschreven aanbiedingen voor een Overeenkomst van de Leverancier, inclusief
aanbiedingen per e-mail of via andere digitale media.
Aardgas
Stof die bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige
toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar
eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is.
Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Zakelijke Grootverbruikers en
Wederverkopers in Nederland, inclusief wijzigingen daarvan.
Capaciteit:
De maximale verbruikspiek per uur per Leveringspunt.
Dag
Een tijdsperiode die begint om 06.00 uur CET op een dag en eindigt om 06.00 uur CET de
volgende dag, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.
Gas Codes:
De voorwaarden op grond van de artikelen 12a, 12b en 22 van de Gaswet, inclusief wijzigingen
daarvan.
Gaswet:
De Gaswet van 22 juni 2000, inclusief wijzigingen daarvan.
GTS:
De beheerder van het Nederlandse landelijke gastransportnet, Gasunie Transport Services B.V.
Klant:
De Zakelijke Grootverbruiker of Wederverkoper die Aardgas koopt en afneemt van de
Leverancier op grond van de Overeenkomst.
Leveringspunt(en):
Het punt of de punten waarop het Aardgas wordt geleverd door de Leverancier en wordt
afgenomen door de Klant zoals opgenomen in de Overeenkomst.

3

Leveringsperiode:
De periode gedurende welke de Leverancier het Aardgas zal leveren zoals overeengekomen in
de Overeenkomst.
m3(n):
Een standaard kubieke meter met een calorische waarde van 35,17 MegaJoule.
Leverancier:
OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V. of een andere entiteit in de OMV groep die Aardgas
verkoopt en levert op grond van de Overeenkomst.
Overeenkomst:
De Overeenkomst voor de verkoop en levering van Aardgas in Nederland aangegaan tussen de
Klant en de Leverancier inclusief de bijlagen, waaronder deze Algemene Voorwaarden, welke
bijlagen en Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
Partij:
De Klant of de Leverancier.
Profielaansluiting:
(1) Een aansluiting op het systeem van een RNB met een maximale Capaciteit van 40m3(n) per
uur in de verbruikscategorie G1A of G2A of (2) een aansluiting op het systeem van een RNB in
de verbruikscategorie G2C, zoals bedoeld in de Gas Codes.
Programmaverantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid zoals gedefinieerd in artikel 17b van de Gaswet.
RNB:
Een beheerder van een regionaal distributienet aangewezen op grond van artikel 2, achtste lid,
Gaswet.
Telemetrieaansluiting:
Een Leveringspunt met een aansluiting op het systeem van een RNB of GTS die wordt bemeten
met behulp van apparatuur die geschikt is voor het dagelijks of op uurbasis op afstand aflezen
van de meterstanden en geregistreerd is als een meter type GXX of GGV.
TTF
De ‘Title Tranfer Facility’ die in stand wordt gehouden door GTS en die dient als een virtueel
Leveringspunt.
Wederverkoper:
Een klant, niet zijnde een Zakelijke Grootverbruiker die Aardgas koopt en afneemt op grond van
de Overeenkomst, met als doel de levering voor zijn eigen rekening van Aardgas aan een derde
partij op grond van een leveringsovereenkomst tussen de Wederverkoper en die derde partij.
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Werkdag:
Een Dag (niet zijnde een zaterdag of zondag) waarop de banken in Oostenrijk, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk open zijn voor algemene bankzaken.
Zakelijke Grootverbruiker:
Een Klant (1) die kwalificeert als een grootverbruiker met een aansluiting op het net van een RNB
of GTS met een Capaciteit van meer dan 40m3(n) per uur, of (2) die kwalificeert als een
kleinverbruiker met een aansluiting op het systeem van een RNB met een maximum Capaciteit
van 40m3(n) per uur en die, in overeenstemming met artikel 52c van de Gaswet, heeft ingestemd
met afwijkingen van de Gaswet.
2

Toepasselijkheid en toepassingsbereik

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van alle
Aanbiedingen en Overeenkomsten, inclusief alle wijzigingen daarvan en bijlagen en/of
toevoegingen daarop.
2.2
De Klant heeft een (digitaal) afschrift van de Algemene Voorwaarden ontvangen, heeft de inhoud
daarvan gelezen en begrepen en heeft de toepasselijkheid en inhoud van de Algemene
Voorwaarden geaccepteerd.
2.3
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze afwijking
schriftelijk overeengekomen worden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.
2.4
De Leverancier heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen hebben ook
betrekking op alle bestaande Aanbiedingen en Overeenkomsten. Wijzigingen van de Algemene
Voorwaarden treden in werking dertig (30) Dagen na mededeling aan de Klant. De Klant heeft
niet het recht de Overeenkomst te beëindigen als gevolg van de wijziging, tenzij het op grond van
de aard van de wijziging redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de Klant gebonden blijft aan
de Overeenkomst.
2.5
Indien enig onderdeel van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of
niet toepasselijk mocht blijken, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen nieuwe
bepalingen overeen komen om de nietige, ongeldige of niet toepasselijke bepalingen te
vervangen door bepalingen die zo veel mogelijk hetzelfde economische, juridische en praktische
effect hebben.
2.6
De toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van de Klant wordt hierbij expliciet
afgewezen.
3

De Overeenkomst

3.1
De Overeenkomst zal van kracht worden nadat de Klant eerst een niet-bindend Aanbod heeft
ontvangen, dit Aanbod heeft geaccepteerd, vervolgens een finaal Aanbod heeft ontvangen en

5

(digitaal) heeft getekend, de Leverancier het finale Aanbod getekend door de Klant heeft
ontvangen, de Leverancier de ontvangst van het finale Aanbod getekend door de Klant heeft
bevestigd en de Leverancier het finale Aanbod ook heeft getekend. Het finale Aanbod getekend
door beide Partijen is de schriftelijke Overeenkomst. De hiervoor genoemde bevestiging kan ook
een bevestiging per e-mail of enige andere digitale bevestiging zijn. Indien de Leverancier
overeenkomstig artikel 12 zekerheid heeft gevraagd als opschortende voorwaarde, dan zal de
Overeenkomst pas van kracht worden nadat de gevraagde zekerheid is verstrekt door de Klant.
Indien de Klant de gevraagde zekerheid niet verstrekt binnen één (1) maand voorafgaand aan de
start van de Leveringsperiode, dan heeft de Leverancier het recht om de levering van Aardgas te
beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant.
3.2
Een Aanbod is geldig voor een periode van 10 Werkdagen, tenzij anders gespecificeerd in het
Aanbod. Aanvullingen op of wijzigingen van een Aanbod of de Overeenkomst moeten schriftelijk
worden overeengekomen.
3.3
De Klant zal onder geen beding (een deel van) zijn rechten en/of plichten onder de
Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Leverancier. Indien de Klant in overeenstemming met artikel 12 zekerheid heeft verstrekt, dan
moet de rechtverkrijgende de verstrekte zekerheden overnemen of vervangen door zekerheiden
met hetzelfde effect. Elke rechtverkrijgende moet minimaal dezelfde kredietwaardigheid hebben
als de Klant. Indien deze voorwaarden niet worden vervuld en/of indien de Leverancier redelijke
redenen heeft om het technische, financiële of economische vermogen van de rechtverkrijgende
om de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na te komen, dan heeft de Leverancier
het recht om zijn toestemming met de overdracht te onthouden en/of in overeenstemming met
artikel 12 (additionele) zekerheid te vragen. De Leverancier heeft ook het recht om redelijkerwijs
zijn toestemming te onthouden of voorwaarden aan die toestemming te verbinden om andere
belangrijke redenen.
3.4
De Leverancier heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen, te verpanden of te bezwaren. De Klant geeft
daarvoor hierbij zijn toestemming. Bij een overdracht zal de rechtverkrijgende de overdrager
vervangen in al zijn rechten en verplichtingen.
3.5
Indien dezelfde Overeenkomst wordt aangegaan door meer dan één Klant, dan geldt voor alle
Klanten die Partij zijn bij dezelfde Overeenkomst hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
3.6
De Leverancier heeft het recht de Overeenkomst te wijzigen als een dergelijke wijziging
noodzakelijk is op grond van toepasselijke wetgeving of regelgeving. De wijziging wordt
onmiddellijk en automatisch van toepassing en van kracht. Indien de Leverancier gebruik maakt
van zijn rechten zoals bedoeld in dit artikel, kan hij niet aansprakelijk worden gehouden jegens de
Klant voor enige schade.
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4

De levering van Aardgas

4.1
De Leverancier verkoopt en levert Aardgas aan de Klant en de Klant koopt en neemt Aardgas af
van de Leverancier in overeenstemming met de Overeenkomst.
4.2
Alle rechten, de eigendom van en risico’s met betrekking tot de geleverde volumes Aardgas gaan
over van de Leverancier op de Klant bij levering op het Leveringspunt of de Leveringspunten.
4.3
De Leverancier bevestigt dat hij gedurende de Leveringsperiode alle noodzakelijke
vergunningen, contracten en regelingen met GTS heeft om zijn verplichtingen op grond van de
Overeenkomst na te komen. De Klant machtigt de Leverancier hierbij om alle informatie van GTS
en/of een RNB te verkrijgen die hij nodig heeft om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na
te komen.
4.4
De informatie in het centraal aansluitingenregister van GTS en de RNB’s over de kwalificatie van
het Leveringspunt of de Leveringspunten van de Klant als hetzij een Profielaansluiting hetzij een
Telemetrieaansluiting is leidend en bindend.
4.5
Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst is de Leverancier de exclusieve leverancier
van Aardgas aan de Klant in Nederland gedurende de Leveringsperiode en zal de Klant zijn
totale behoefte aan Aardgas in Nederland van de Leverancier afnemen, met uitsluiting van alle
andere leveranciers van Aardgas. De Klant bevestigt dat hij voorafgaand aan de
Leveringsperiode zijn leveringsovereenkomst(en) voor Aardgas met enige andere en/of vorige
leveranciers heeft beëindigd. Gedurende de Leveringsperiode zal de Klant niet onderworpen zijn
aan verplichtingen, geen verplichtingen hebben of aangaan uit hoofde van een
leveringsovereenkomst of leveringsovereenkomsten voor Aardgas met andere partijen dan de
Leverancier.
5

Looptijd en beëindiging

5.1
De looptijd van de Overeenkomst is opgenomen in de Overeenkomst. Tenzij anders
gespecificeerd in de Overeenkomst eindigt de Overeenkomst automatisch na ommekomst van de
Leveringsperiode.
5.2
Op elk moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft de Leverancier het recht om
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of de levering van Aardgas op te schorten
of te beëindigen, zonder voorafgaande mededeling of rechterlijke tussenkomst, waarbij de
resulterende kosten exclusief voor rekening zijn van de Klant, en onverminderd het recht van de
Leverancier om kosten en schade te vorderen:
(i)
indien de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd, aan de Klant surseance van
betaling is verleend, de Klant faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard, is
ontbonden of geliquideerd of stappen neemt tot ontbinding, liquidatie, overdracht of
discontinuering van zijn onderneming, beslagen zijn gelegd op alle of delen van de activa
van de Klant of de Klant om een andere reden niet in strijd is of zal zijn om zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen;
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(ii)

(iii)

(iv)

indien de Klant in verzuim is van zijn betalingsverplichtingen op grond van de
Overeenkomst en/of in gebreke blijft tijdig de gevraagde zekerheid te verstrekken
overeenkomstig artikel 12;
indien de Klant artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, een ander verplichting op
grond van de Overeenkomst en/of zijn wettelijke verplichtingen op grond van Nederlands
en/of Europees recht niet nakomt; en
in het geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 15 van de Algemene
Voorwaarden die langer dan twee (2) maanden duurt en gedurende welke geen
bevredigende oplossing is gevonden door Partijen.

5.3
In het geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Leverancier is de Klant alle bedragen
verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief compensatie voor kosten van de
Leverancier als gevolg van de beëindiging. De schulden van de Klant worden onmiddellijk
opeisbaar.
5.4
In het geval van opschorting van de levering zijn alle kosten als gevolg van de opschorting en het
daaropvolgend herstel van de levering voor de Klant. In geen geval zal de opschorting van de
levering van Aardgas leiden in de opschorting van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van
de Overeenkomst.
5.5
Indien de Leverancier gebruik maakt van zijn rechten zoals bedoeld in dit artikel, kan hij niet
aansprakelijk worden gehouden jegens de Klant voor enige schade en heeft de Klant evenmin
het recht om enige vorm van compensatie te vorderen.
5.6
Indien Partijen de Overeenkomst niet vernieuwen of een nieuwe Overeenkomst sluiten na
ommekomst van de looptijd van de huidige Overeenkomst, verzekert de Klant dat hij een nieuwe
leveringsovereenkomst voor Aardgas is aangegaan op grond waarvan de Klant het recht heeft
om Aardgas te kopen en af te nemen onmiddellijk na ommekomst van de looptijd van de
Overeenkomst. De Klant werkt mee en voert alle noodzakelijke acties uit voor de wisseling van
leverancier. Een Zakelijke Grootverbruiker met een aansluiting met een maximale Capaciteit van
40m3(n) per uur garandeert dat de derde leverancier zal meewerken aan de administratieve
switchprocedures die noodzakelijk zijn om dit artikel 5.6 uit te voeren.
5.7
Indien de Klant artikel 5.6 niet nakomt heeft de Leverancier het recht, naar eigen inzicht en
zonder aansprakelijk te zijn voor schade, om:
(i)
de levering van Aardgas te beëindigen; of
(ii)
de levering van Aardgas en de uitvoering van Programmaverantwoordelijkheid te
continueren tegen een door de Leverancier te bepalen variabele prijs en tegen een
additionele vergoeding te bepalen door de Leverancier voor andere diensten verricht door
de Leverancier.
6

Aansluit- en transport overeenkomst(en), installatie en Klant vergunningen

6.1
Een Zakelijke Grootverbruiker is voor eigen rekening en risico de noodzakelijke aansluit- en
transportovereenkomst(en) met GTS of de RNB aangegaan gedurende de looptijd van de
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Overeenkomst en de Leveringsperiode. Voor Zakelijke Grootverbruikers met een aansluiting met
een maximale Capaciteit van 40m3(n) per uur zal de Leverancier de aansluit- en
transportovereenkomst(en) faciliteren in overeenstemming met de Gas Codes. De Zakelijke
Grootverbruiker garandeert dat hij zich zal houden aan alle bepalingen en voorwaarden in die
aansluit- en transportovereenkomst(en).
6.2
Een Zakelijke Grootverbruiker garandeert ook dat zijn gas installatie goed functioneert en dat hij
alle noodzakelijke veiligheids- en onderhoudsmaatregelen heeft genomen en zal nemen,
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en regelgeving.
6.3
Een Wederverkoper heeft voor eigen rekening en risico de noodzakelijke vergunning en/of
erkenning van GTS om Aardgas te verhandelen op de TTF en/of alle andere vergunningen en
erkenning die hij nodig heeft om Aardgas in te kopen er weer te verkopen en, waar noodzakelijk,
capaciteit te boeken. De Wederverkoper garandeert dat hij zich zal houden aan alle
verplichtingen op grond van die licenties en erkenningen.
6.4
Indien de Klant zijn verplichtingen op grond van de voorgaande paragrafen 6.1 tot en met 6.3
(waar van toepassing) niet nakomt ontheft dat de Klant niet van enige verplichtingen op grond
van de Overeenkomst en is dat evenmin een valide reden voor (voortijdige) beëindiging van de
Overeenkomst of opschorting van de nakoming onder de Overeenkomst.
6.5
De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade door opgeschorte, onderbroken of onvoldoende
levering van Aardgas als gevolg van (i) de niet nakoming door de Klant van de verplichtingen op
grond van dit artikel 6, de toepasselijke aansluit- en transportovereenkomst(en), vergunningen of
erkenningen van GTS en/of (ii) een defect of storing in het systeem van GTS of een RNB, een
installatie of een Leveringspunt.
7

Capaciteit

7.1
De Leverancier boekt de exit Capaciteit bij GTS die noodzakelijk is voor de nakoming van de
Overeenkomst in overeenstemming met de parameters in de Overeenkomst en de bijlagen.
7.2
Indien de Klant exit Capaciteitsrechten heeft, zal de Klant voor eigen rekening zijn exit
Capaciteitsrechten voor de Leveringsperiode en/of enige andere relevante gebruiksrechten
overdragen aan de Leverancier of een derde partij aangewezen door de Leverancier die de
Programmaverantwoordelijkheid uitoefent. Deze overdracht is in overeenstemming met de
toepasselijke voorwaarden van GTS.
7.3
Alle Capaciteitskosten gerelateerd aan de belevering van de Klant zijn voor rekening en risico
van de Klant. De Leverancier berekent alle tarieven, opslagen of kosten van GTS en/of de RNB
met betrekking tot exit Capaciteitskosten of exit Capaciteit overschrijdingen met betrekking tot de
door de Klant gekochte en afgenomen hoeveelheden op grond van de Overeenkomst door aan
de Klant.
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7.4
In het geval van Capaciteitsoverschrijdingen betaalt de Klant een boete (te bepalen door de
Leverancier in elk individueel geval en per aansluiting).
7.5
De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvoldoende of niet beschikbare
exit Capaciteit die is of moet worden geboekt namens de Klant.
8

Programmaverantwoordelijkheid

8.1
Een Zakelijke Grootverbruiker draagt onder de voorwaarden van de Overeenkomst zijn
Programmaverantwoordelijkheid met betrekking tot de hoeveelheden Aardgas die worden
afgenomen op het Leveringspunt of de Leveringspunten op grond van de Overeenkomst over
aan de Leverancier.
8.2
De Leverancier heeft het recht de uitvoering van de Programmaverantwoordelijkheid aan een
derde partij uit te besteden.
8.3
De Zakelijke Grootverbruiker verschaft de Leverancier tijdig en voor eigen kosten alle relevante
data en informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Programmaverantwoordelijkheid,
inclusief informatie over verwachte of onverwachte veranderingen in de gebruikelijke operationele
bedrijfsvoering van de onderneming van de Klant en/of andere omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op de volumes die de Klant zal afnemen. De Klant neemt ook alle andere
noodzakelijke maatregelen en geeft hierbij onherroepelijk alle noodzakelijke machtigingen voor
de uitvoering van de Programmaverantwoordelijkheid door de Leverancier.
9

Meting

9.1
De Zakelijke Grootverbruiker zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de aanwijzing van
een erkende meetverantwoordelijke, de vereiste meetinrichting, de meting van de geleverde
hoeveelheden Aardgas en de energie-inhoud daarvan en voor het doorgeven van de meetdata in
overeenstemming met de bepalingen van de Gas Codes en/of additionele eisen van GTS en/of
RNB’s. Indien de Zakelijke Grootverbruiker een aansluiting met een maximum Capaciteit van
40m3(n) per uur heeft wijst de Leverancier een erkende meetverantwoordelijke aan die
verantwoordelijk is voor de collectie en validatie van meetdata.
9.2
Indien de Zakelijke Grootverbruiker een Telemetrieaansluiting heeft op grond van de Gas Codes
maar niet beschikt over de op afstand uitleesbare meetinrichting of indien de Zakelijke
Grootverbruiker een Profielaansluiting heeft op grond van de informatie in het centraal
aansluitingenregister, dan heeft de Leverancier het recht om het Leveringspunt of de
Leveringspunten te behandelen als Profielaansluitingen.
9.3
Op eerste verzoek van de Leverancier geeft de Zakelijke Grootverbruiker de Leverancier toegang
tot zijn meetinrichting. De Zakelijke Grootverbruiker zorgt ervoor dat zijn meetinrichting
toegankelijk is, dat deze goed afgelezen kan worden voldoende beschermd is tegen
beschadiging en onrechtmatig gebruik.
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9.4
De hoeveelheden geleverd Aardgas worden bepaald aan de hand van de meetinrichting van de
Klant.
9.5
Indien er twijfel is over het juist functioneren van de meetinrichting of de juistheid van de
meetdata, dan hebben zowel de Leverancier als de Zakelijke Grootverbruiker het recht om
opheldering te vragen van de erkende meetverantwoordelijke en/of om een test van de
meetinrichting te eisen door een door Partijen gezamenlijk benoemde derde partij. Indien Partijen
het binnen drie (3) weken na het verzoek om een test niet eens kunnen worden over de
gezamenlijke benoeming, dan heeft de Leverancier het recht zelf een derde partij te benoemen.
De Leverancier zal de Zakelijke Grootverbruiker tijdig informeren over de datum, het tijdstip en de
plaats van de test en, indien de test is verzocht door de Zakelijke Grootverbruiker, ook over de
kosten van de test. Beide Partijen hebben het recht aanwezig te zijn bij de test. De kosten van de
test zullen worden gedragen door de Partij die om de test heeft verzocht.
9.6
Indien wordt vastgesteld dat de meetinrichting een grotere afwijking heeft dan is toegestaan op
grond van de Gas Codes, dan zal de Leverancier de hoeveelheden geleverd Aardgas bepalen op
grond van de uitkomst van de test. Alleen de hoeveelheden Aardgas die zijn geleverd gedurende
de periode voor welke is vastgesteld dat de meetinrichting niet correct functioneerde worden
herberekend, met een maximum van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van het verzoek
om een test.
9.7
Indien de test geen uitkomst oplevert op basis waarvan de Leverancier de hoeveelheden
geleverd Aardgas in de relevante periode kan bepalen, dan heeft de Leverancier het recht om
deze hoeveelheden te schatten op basis van de beste informatie die beschikbaar is. De
Leverancier kan daarbij een van de volgende maatstaven kiezen:
(i)
de hoeveelheid geleverd Aardgas in het overeenkomstige tijdvak in het voorgaande jaar;
(ii)
het gemiddelde van de hoeveelheden geleverd Aardgas in een voorafgaand en
opvolgend tijdvak; of
(iii)
een andere redelijke maatstaf.
10

Prijs

10.1
De prijs voor het geleverde Aardgas en overige diensten geleverd door de Leverancier is
gespecificeerd in de Overeenkomst.
10.2
Indien een index waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst niet langer gepubliceerd wordt of
wanneer de samenstelling daarvan verandert waardoor de index niet langer representatief is, dan
bepaalt de Leverancier een nieuwe index die zo goed als mogelijk het doel van de oude index
benadert. De nieuwe index definitie vervangt de oude index vanaf de datum dat de nieuwe index
door de Leverancier aan de Klant wordt meegedeeld.
10.3
De Leverancier berekent aan de Klant alle tarieven, heffingen, kosten, boetes, opslagen en
belastingen van GTS of de bevoegde autoriteit door die betrekking hebben op de volumes die
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door de Klant worden gekocht en afgenomen op grond van de Overeenkomst. De Leverancier zal
deze bedragen op de factuur specificeren.
10.4
Indien wijzingen in de toepasselijke wetgeving en regelgeving resulteren in additionele kosten
voor de Leverancier, dan heeft de Leverancier het recht om de prijs dienovereenkomstig te
verhogen en de gewijzigde prijs te factureren.
10.5
Indien de Klant incorrecte en/of incomplete informatie heeft verstrekt die noodzakelijk is voor de
berekening van de prijs, dan heeft de Leverancier het recht om de prijs aan te passen en de
gewijzigde prijs te factureren.
11

Facturering en betaling

11.1
De Leverancier factureert de Klant maandelijks. Elke maandelijkse factuur heeft betrekking op de
voorafgaande maand.
11.2
Voor Telemetrieaansluitingen zijn de facturen gebaseerd op de meetdata verkregen in
overeenstemming met artikel 9. Indien meetdata met betrekking tot de voorafgaande maand niet
beschikbaar zijn op de 16de Werkdag na de leveringsmaand, dan mag de Leverancier de factuur
baseren op een schatting waarbij hij het recht behoudt om een nieuwe herberekende factuur te
sturen meteen nadat de meetdata beschikbaar zijn.
11.3
Voor Profielaansluitingen zijn de facturen gebaseerd op een schatting op basis van het profiel en
het standaard jaarverbruik. De Leverancier behoudt het recht om een nieuwe herberekende
factuur te sturen meteen nadat de meetdata beschikbaar zijn.
11.4
Indien een Leveringspunt niet langer kwalificeert als een Profielaansluiting maar kwalificeert als
een Telemetrieaansluiting (of vice versa), dan heeft de Leverancier het recht om de bepalingen in
de Overeenkomst toe te passen die van toepassing zijn op de nieuwe kwalificatie vanaf de datum
van die wijziging.
11.5
Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden facturen door de Klant voldaan binnen
veertien (14) Dagen na de datum van de factuur, door betaling per bank of een andere vorm van
betaling geaccepteerd door de Leverancier op de rekening van de Leverancier zoals
gespecifieerd op de factuur. Een factuur wordt geacht te zijn voldaan wanneer het volledige
bedrag van de factuur is bijgeschreven op de hiervoor genoemde bankrekening van de
Leverancier.
11.6
De Klant verrekent de factuur of het openstaande bedrag niet met enige vordering die hij heeft of
meent te hebben op de Leverancier.
11.7
De Klant informeert de Leverancier binnen twee (2) maanden over klachten met betrekking tot
een factuur. Indien de klacht niet binnen die periode aan de Leverancier is meegedeeld, dan
wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd door de Klant. De Leverancier neemt een klacht in
overweging. Indien de Leverancier het eens is dat sprake is van een rekenfout, dan stuurt de
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Leverancier een nieuwe juiste factuur. In dat geval is over de gefactureerde bedragen geen rente
verschuldigd voor te late betaling.
11.8
Een klacht of andere omstandigheid bevrijdt de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen op
grond van de Overeenkomst en geeft de Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen op grond
van de Overeenkomst op te schorten.
11.9
Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichting tot betaling van alle of een deel van de
opeisbare bedragen leidt automatisch, onmiddellijk en zonder voorafgaande mededeling tot
verzuim zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. De Klant is wettelijke handelsrente verschuldigd
zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek over het totale opeisbare bedrag,
berekend over het totale tijdvak gedurende welke de Klant in verzuim is, onverminderd het recht
van de Leverancier op aanvullende vergoeding voor incassokosten en (juridische) kosten. De
verschuldigde bedragen op grond van dit artikel 11.9 zijn onmiddellijk opeisbaar.
11.10
Indien de Klant in verzuim is, dan is de Leverancier gerechtigd aanvullende zekerheid te
verlangen in overeenstemming met artikel 12.
12

Zekerheid

12.1
Indien de Leverancier de kredietwaardigheid van de Klant op enig moment onvoldoende oordeelt,
dan neemt de Klant, op eerste verzoek van de Leverancier en binnen vijf (5) Werkdagen, één of
meer van de volgende maatregelen, naar keuze van de Leverancier:
(i)
verstrekking aan de Leverancier van een onvoorwaardelijke bankgarantie / standby letter
of credit van een bank uit de Europese Economische Ruimte (EER) en/of Zwitserland met
een rating van minimaal BBB van Standard & Poor’s of een vergelijkbare rating van
Moody’s waarbij op eerste verzoek een onvoorwaardelijke betaling voor een door de
Leverancier passend geoordeeld bedrag wordt gegarandeerd;
(ii)
betaling van een voorschot of waarborgsom aan de Leverancier voor een bedrag ter
grootte van tweemaal de waarde van de grootste maandelijkse levering tegen de totale
prijs in de Overeenkomst (inclusief belastingen en overige kosten);
(iii)
verstrekking van een onvoorwaardelijke borgtocht voor onbepaalde tijd van een bank uit
de EER en/of Zwitserland met een rating van minimaal BBB van Standard & Poor’s of
een vergelijkbare rating van Moody’s die voldoende is voor de Leverancier en voor een
bedrag ter grootte van tweemaal de waarde van de grootste maandelijkse levering tegen
de totale prijs in de Overeenkomst (inclusief belastingen en overige kosten); of
(iv)
verstrekking van een aansprakelijkheidsverklaring door een moedermaatschappij voor
een bedrag ter grootte van tweemaal de waarde van de grootste maandelijkse levering
tegen de totale prijs in de Overeenkomst (inclusief belastingen en overige kosten), voor
zover de Leverancier de kredietwaardigheid van de moedermaatschappij voldoende
oordeelt.
12.2
De kosten van de maatregelen in de vorige lid worden gedragen door de Klant. De Leverancier is
geen rente verschuldigd over de zekerheid.
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12.3
De Klant zorgt ervoor dat de bankgarantie zoals bedoeld in artikel 12.1 geldig is voor de volledige
looptijd van de Overeenkomst plus drie (3) maanden daarna, inclusief eventuele verlengingen die
schriftelijk zijn overeengekomen. De Klant actualiseert de bankgarantie op eerste verzoek van de
Leverancier en bij elke wijziging van de overeengekomen verbruikshoeveelheden en/of prijzen.
13

(informatie) verplichtingen van de Klant

13.1
De Klant werkt op alle mogelijke manieren samen met de Leverancier om de nakoming door de
Leverancier van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst mogelijk te maken. De Klant
zal in ieder geval:
(i)
op eerste verzoek van de Leverancier de Leverancier de volgende informatie en/of
documenten verschaffen (waar van toepassing):
(A)
een afschrift van de aansluit- en transport overeenkomst(en) met GTS of de RNB;
(B)
bewijs van de relevante vergunningen en erkenningen van GTS;
(C)
ingevulde bijlagen 1 en 2 bij de Overeenkomst;
(D)
belastinginformatie die van invloed is op de verplichtingen van de Klant op grond
van de Overeenkomst.
(ii)
onmiddellijk of in ieder geval zo spoedig mogelijk de Leverancier op de hoogte stellen
van:
(A)
wijzingen in de informatie met betrekking tot het Leveringspunt of de
Leveringspunten, in de informatie in bijlagen 1 en 2 bij de Overeenkomst en/of in
andere adres-, factuur- of belastinginformatie;
(B)
schade, onregelmatigheden, onderbrekingen, gebreken en/of (voorgenomen)
wijzingen met betrekking tot de aansluiting(en), installatie(s) en/of
meetinrichting(en);
(C)
substantiële wijzingen van of onderbrekingen in de verwachte behoefte aan
Aardgas van de Klant (inclusief maar niet beperkt tot wijzingen in de gebruikelijke
bedrijfsvoering resulterend in significante wijzigingen in het Aardgas verbruik of
verbruikspatroon);
(D)
verwachte of onverwachte wijzingen in de gebruikelijke operationele
bedrijfsvoering van de onderneming van de Klant en elk voornemen de
onderneming te verplaatsen, over te dragen of te beëindigen, of een directe of
indirecte wijziging van zeggenschap;
(E)
een verwachte of potentiële verslechtering van de financiële positie van de Klant;
en
(F)
andere informatie die relevant en/of nuttig is voor de Leverancier om zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
13.2
De Klant garandeert dat alle verschafte informatie juist en volledig is. De Klant is aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van de onjuistheid, onvolledigheid of ontijdige kennisgeving aan de
Leverancier van de documenten en/of informatie zoals bedoeld in het vorige lid.
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14

Aansprakelijkheid

14.1
De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de tekortkoming van de
Leverancier (of zijn medewerkers of hulppersonen) in de nakoming van zijn verplichtingen op
grond van de Overeenkomst en/of voor claims van derden, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg
is van opzet of grove schuld.
14.2
De Klant vrijwaart de Leverancier tegen aanspraken van derden met betrekking tot of uit hoofde
van de verplichtingen van de Leverancier op grond van de Overeenkomst.
14.3
Onverminderd artikel 14.1 is de totale aansprakelijkheid van de Leverancier met betrekking tot de
Overeenkomst nooit groter zijn dan EUR 100.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR
200.000,- per jaar. De Leverancier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals verlies van
klanten, omzet of winstderving, bedrijfsstilstand, productieverlies en claims/aanspraken van
derden).
14.4
De Klant informeert de Leverancier tijdig, maar in ieder geval niet later dan veertien (14) Dagen
na de gebeurtenis die de aanleiding is voor een claim of schade, schriftelijk over schade en/of
claims. Indien de Klant de Leverancier niet tijdig informeert, dan behoudt de Leverancier zich het
recht voor om de claim van de hand te wijzen of de gemelde schade te negeren.
15

Overmacht

15.1
Indien als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek een Partij
geheel of gedeeltelijk niet is staat is zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te
komen, dan zal hij bevrijd zijn van die verplichtingen voor zover die Partij zich op dit artikel
beroept. Situaties van overmacht zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot:
(i)
onderbrekingen, onregelmatigheden en storingen in het systeem van GTS en/of een
RNB, een installatie, een aansluiting, een Leveringspunt en/of een tekortkoming,
beëindiging of ontbreken van een aansluit- en transportovereenkomst;
(ii)
natuurrampen, stakingen, boycots, aanvallen van hackers, storingen in (digitale)
systemen, veranderingen in wetgeving en/of overheidsmaatregelen.
15.2
De Klant wordt in het geval van overmacht niet bevrijd van zijn verplichtingen tot betaling en het
verschaffen van zekerheid, zoals bedoeld in de artikelen 10 tot en met 12, zijn
informatieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 13 en zijn geheimhoudingsverplichtingen zoals
bedoeld in artikel 17.
15.3
Partijen zullen al datgene doen dat in hun vermogen ligt om de gevolgen van een situatie van
overmacht te beperken en de normale uitvoering van de Overeenkomst zo snel als mogelijk te
hervatten.
15.4
De Partij die zich beroept op overmacht zal de andere Partij hiervan onmiddellijk in kennis stellen
om de te volgen procedure overeen te komen, welke door Partijen vastgelegd kan worden in de
vorm van een wijziging van de Overeenkomst.
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16

Gegevensbescherming

16.1
Niettegenstaande de overige bepalingen in deze Overeenkomst, zijn nationale wetten op het
gebied van databescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU
2016/679 (inclusief wijzigingen daarvan) van toepassing. Deze wetten moeten worden nageleefd
zoals wettelijk is voorgeschreven.
16.2
Elke Partij en iedere door een Partij ingeschakelde subverwerker gebruikt persoonsgegevens van
de verstrekkende partij of van derden uitsluitend voor en ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst. De verstrekkende Partij bevestigt dat hij gerechtigd is om de ontvangende Partij
persoonsgegevens te verstrekken. Indien een partij optreedt als verwerker onder de toepasselijke
databeschermingswetten, dan sluiten partijen een verwerkersovereenkomst (in overeenstemming
met de wettelijke vereisten van artikel 28 AVG) of een equivalent daarvan om te zorgen dat deze
dataverwerking in overeenstemming is met de geldende wetgeving en regelgeving. Indien
gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de ontvangende Partij persoonsgegevens aan
derden moet verstrekken, sluit de ontvangende Partij in materieel identieke
verwerkersovereenkomsten in overeenstemming met en zover vereist op grond van dit artikel.
16.3
Na afloop en bij beëindiging van deze Overeenkomst retourneert de ontvangende Partij, op
schriftelijk verzoek van de verstrekkende Partij (die in redelijkheid handelt), aan de vertrekkende
Partij alle ontvangen persoonsgegevens en de resultaten van de verwerking van deze gegevens
en verwijdert hij alle kopieën daarvan, behoudens dataretentie op grond van wettelijke
bewaarverplichtingen. Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst en eventuele aanvullende
bewaartermijnen zal de ontvangende Partij:
(i)
persoonsgegevens van de verstrekkende Partij beveiligen door middel van state-of-theart beveiligingsmaatregelen; en
(ii)

toegang beperken tot opgeleide medewerkers die gebonden zijn aan passende
geheimhoudingsverplichtingen.

16.4
De verstrekkende Partij verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) en verstrekt ook geen persoonsgegevens aan partijen in landen buiten de
Europese Economische Ruimte (EER) dan nadat de verstrekkende Partij heeft bewerkstelligd dat
eventuele subverwerkers zijn gebonden aan de standaard contractuele bepalingen (of een
bepaling of overeenkomst zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) en zich daaraan
houden. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven van kracht na afloop of beëindiging van
deze Overeenkomst.
17

Vertrouwelijkheid

17.1
De Overeenkomst, inclusief alle onderdelen daarvan, is vertrouwelijk. Informatie of documenten
met betrekking tot de Overeenkomst zijn ook vertrouwelijk. Een Partij deelt geen vertrouwelijke
informatie mee aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
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andere Partij. Groepsmaatschappijen van Partijen zoals bedoeld in artikel 2:24b van het
Burgerlijk Wetboek kwalificeren niet als derde partijen voor deze geheimhoudingsbepaling. Indien
een Partij vertrouwelijke informatie meedeelt aan een derde partij met de toestemming van de
andere Partij, dan zal hij ervoor zorgen dat die derde partij ook gebonden is aan deze
geheimhoudingsbepaling.
17.2
De geheimhoudingsverplichting in het vorige lid is niet van toepassing indien een Partij op grond
van de wet, een toezichthouder of overheidsinstantie of in een administratieve of juridische
procedure verplicht is om informatie over de Overeenkomst te verschaffen. In dat geval zal de
betreffende Partij alleen de minimaal benodigde hoeveelheid informatie verschaffen.
17.3
De geheimhoudingsverplichting in artikel 17.1 blijft van kracht voor een periode van drie (3) jaar
na beëindiging van de Overeenkomst.
18

Geschillen en toepasselijk recht

18.1
Op de Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
18.2
Partijen nemen alle noodzakelijke stappen om geschillen uit hoofde van of in verband met de
Overeenkomst in der minne te schikken. Indien geen schikking kan worden bereikt, dan zullen
geschillen uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst, inclusief de Algemene
Voorwaarden, uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.
18.3
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt hierbij expliciet
uitgesloten.
19

Slotbepalingen

19.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 15 november 2018.
19.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.omv-Gas.com/nl/services.
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