Overeenkomst voor Online services
Ondergetekenden:
Gasunie Transport Services B.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen “GTS”
en
BP, gevestigd te Plaats, vertegenwoordigd door Tav, hierna te noemen “Contractant”
hierna ieder afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen “Partijen”.

Overwegende dat:
GTS Online services aanbiedt;
netgebruikers gebruik kunnen maken van Online services, indien en voor zover zij voldoen aan een
van de rollen zoals omschreven in de Algemene voorwaarden;
Partijen de volgende afspraken hebben gemaakt en deze wensen vast te leggen in een
Overeenkomst;
zijn het volgende overeengekomen:
1. Definities
Begrippen die in de Algemene voorwaarden zijn gedefinieerd, hebben in deze Overeenkomst die
gedefinieerde betekenis en zijn met een hoofdletter geschreven.
2. Gascodes
De relatie tussen Partijen wordt beheerst door de Gascodes aangevuld door deze Overeenkomst.
Partijen verklaren dat zij de bepalingen van de Gascodes onverkort zullen naleven.
3. Onderwerp Overeenkomst
Afhankelijk van de rol van Contractant, kan hij, nadat hem toegang is verleend tot de Online
services conform artikel 7 van de Algemene voorwaarden, bepaalde transportinformatie
downloaden dan wel raadplegen op de website.
De Overeenkomst, inclusief alle appendices, vervangt alle eerder ter zake van Online (transmission
information) services aangegane overeenkomsten, gemaakte afspraken of gedane toezeggingen,
hoe ook genaamd.
4. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Op de Overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene voorwaarden
vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Partijen sluiten de toepasselijkheid van
eventuele andere algemene voorwaarden met betrekking tot de in de Algemene voorwaarden
geregelde onderwerpen uit. Contractant verklaart dat de Algemene voorwaarden door GTS voor de
ondertekening van de Overeenkomst aan hem ter hand zijn gesteld.
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5. Ingangsdatum Overeenkomst
De ingangsdatum van de Overeenkomst is DatumBrief
6. Rol Contractant
Contractant heeft de volgende rol(len):
Rol1
Leverancier
Rol2
Eindverbruiker
Rol3
Andere netgebruiker
7. Bijlagen
De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst:
I. Algemene voorwaarden
II. CPS
III. MPS
IV. Lijst met entry- en exitpunten voor de Eindverbruiker en de Andere netgebruiker
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

GTS
Groningen

Contractant
(plaats)

……………………………………………………………

…………………………………………………………… (datum)

……………………………………………………………

…………………………………………………………… (handtekening)

……………………………………………………………

Manager Customer
Sales & Service

(functie)

……………………………………………………………

Karl Vogel

(naam)

……………………………………………………………
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