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GASUNIE TRANSPORT SERVICES

Algemeen

Dit is het MFA Practice Statement (hierna: MPS) van Gasunie Transport Services B.V. (hierna:
GTS). Dit MPS zet de procedures uiteen die GTS hanteert bij het beheer van de toegang tot
Gasport via MFA. De toegang via MFA maakt het voor gebruikers mogelijk om zich te identificeren
in een omgeving, die door GTS wordt beheerd. De gebruiker verkrijgt het niet-exclusieve, nietoverdraagbare en persoonlijke recht op toegang tot Gasport onder voorwaarden in dit MPS en de
bijbehorende overeenkomst met GTS.
GTS behoudt zich het recht voor het MPS te wijzigingen in overeenstemming met wijzigingen in
wetgeving, regelgeving of redelijke gebruiken.
1.1

Definities

Ten behoeve van dit MPS hebben de volgende begrippen de onderstaande betekenissen, tenzij uit
de context anders voortvloeit.

2.

-

Aanvrager:
De persoon die toegang aanvraagt tot Gasport alsmede de organisatie die hij
vertegenwoordigt.

-

Gebruiker:
De persoon die door de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, is aangewezen als een
gebruiker van Gasport, alsmede de rechtspersoon waarvoor hij Gasport gebruikt.
Verplichtingen van aanvrager en gebruiker

2.1 Om een toegang tot Gasport aan te vragen moet Aanvrager het aanvraagformulier correct
invullen. Dit formulier is beschikbaar op de Website van GTS. De Aanvrager moet persoonlijk
werkzaam zijn binnen de verantwoordelijkheid van de organisatie die hij vertegenwoordigt.
Aanvrager garandeert dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
2.2 Aanvrager en Gebruiker verwerven voor eigen rekening en risico de vereiste hardware,
software en licenties voor het gebruik van Gasport.
2.3 MFA maakt gebruik van een wachtwoord. De Gebruiker zal zijn/haar wachtwoord beschermen
tegen verlies en onthulling. De Gebruiker stelt het wachtwoord met voldoende maatregelen
veilig. Het gebruik van het wachtwoord door de Gebruiker dient met betrekking tot de
beveiliging (b.v. lengte van wachtwoorden, inhoud van wachtwoorden, periode van wijziging
voor wachtwoorden) te voldoen aan de procedures zoals gepubliceerd door GTS.
3.

Intrekking

3.1 GTS zal de toegang van een Gebruiker tot Gasport intrekken, zonder aansprakelijk te zijn
voor enige schade verband houdende met deze intrekking, indien:
- de Gebruiker is niet actief in Gasport gedurende een periode van 500 opeenvolgende
dagen, de toegang wordt onwettelijk of foutief gebruikt, of hiertoe bestaat een redelijk
verdenking;
- de Gebruiker vraagt GTS de toegang in te trekken;
- de Gebruiker voldoet niet aan het MPS of aan de bijbehorende overeenkomst met GTS;
- er bestaat voldoende bewijs dat de rechtspersoon met toegang tot Gasport niet langer
bestaat.
3.2 Een verzoek tot intrekking van de toegang van een Gebruiker tot Gasport geschiedt door een
zodanig verzoek via e-mail naar het adres genoemd in Artikel 7.5 van de Algemene
Voorwaarden te sturen.
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