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Artikel 1 - Definities
1.1	Begrippen die in de Gaswet of de Gascodes zijn gedefinieerd, hebben in de Aansluitovereenkomst die gedefinieerde
betekenis en zijn met een hoofdletter en cursief g
 eschreven.
	De in de Algemene Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis als hieronder omschreven:
1.2	Aansluitovereenkomst:
	het geheel van afspraken met betrekking tot de Aansluiting(en)
zoals vastgelegd en bepaald in de Overeenkomst en de
Algemene Voorwaarden;
1.3 	Aanvoerleiding:
	het deel van de Aansluiting dat de verbinding vormt met de
doorgaande transportleiding (HTL/RTL);
1.4

Algemene Voorwaarden:
de Algemene Voorwaarden Aansluitovereenkomst;

1.5	EURIBOR:
	de éénmaands ‘Euro Interbank Offered Rates’ zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank en gepubliceerd in ‘Het
Financieele Dagblad’ op de tweede Werkdag van elke kalendermaand en op ‘Bloomberg’ (EUR001M <index>);
1.6

Gascodes:

	de laatstelijk op basis van artikel 12f Gaswet door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde en in werking
getreden voorwaarden (de Aansluitcode Gas LNB maakt
onderdeel uit van de Gascodes);
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1.7	GTS:
	Gasunie Transport Services B.V., de eigenaar van het Landelijk
Gastransportnet die ingevolge artikel 2 Gaswet is aangewezen
als Netbeheerder van het Landelijk Gastransportnet;
1.8

Ingangsdatum:

	de datum waarop de looptijd van de Aansluitovereenkomst en
de rechten en verplichtingen van Partijen aanvangen, welke
datum in de Overeenkomst nader is bepaald;
1.9

Overeenkomst:

	dat gedeelte van de Aansluitovereenkomst, niet zijnde de
Algemene Voorwaarden, waarin de klantspecifieke afspraken
worden vastgelegd;
1.10

Partij(en):
Aangeslotene en/of GTS;

Artikel 2 - Status Algemene Voorwaarden
2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de 		

	door Partijen gesloten Overeenkomst. Indien Partijen wensen
af te wijken van de Algemene Voorwaarden, dienen deze
afspraken in de Overeenkomst te worden vastgelegd en door
Partijen te worden ondertekend.

Artikel 3 - Strekking Aansluitovereenkomst
Partijen zullen hun voorzieningen technisch en operationeel compatibel laten zijn en blijven, zodanig dat de Gasinstallatie en/of het Gesloten
Distributiesysteem van Aangeslotene veilig aan het Landelijk Gastransportnet verbonden is en blijft en het Gas in de Aansluiting kan worden
gemeten en op gecontroleerde wijze aan het Landelijk Gastransportnet
kan worden onttrokken voor verbruik in de Gasinstallatie van Aangeslotene en/of de doorvoer naar aangesloten derden.
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Partijen zullen hun voorzieningen beheren op een wijze die de veiligheid,
doelmatigheid en betrouwbaarheid van die voorzieningen waarborgt en
het milieu ontziet en in overeenstemming met hun respectievelijke verantwoordelijkheden zoals die voortvloeien uit de geldende publiekrechtelijke voorschriften en de Aansluitovereenkomst.

Artikel 4 - Totstandkoming en inwerkingtreding
4.1

De Aansluitovereenkomst komt tot stand door onder-		
tekening van de Overeenkomst door Partijen.

4.2	De Aansluitovereenkomst bevat alle afspraken die Partijen
ter zake van de Aansluiting(en) en de daarbij behorende
Gasinstallatie(s) hebben gemaakt. Zij vervangt alle eerder
ter zake van de Aansluiting(en) en de daarbij behorende
Gasinstallatie(s)

aangegane

overeenkomsten,

gemaakte

afspraken of gedane toezeggingen, hoe ook genaamd.
	
Partijen hebben getracht de afspraken ter zake van de
Aansluiting(en) en de daarbij behorende Gasinstallatie(s) zo
volledig mogelijk te omschrijven. Mocht echter binnen één
jaar na eerste ondertekening van de Overeenkomst door Aangeslotene onverhoopt blijken dat enkele afspraken buiten
toepassing zijn gebleven, zullen Partijen overleg voeren en zo
nodig de Aansluitovereenkomst aanpassen.
4.3

De Aansluitovereenkomst treedt in werking op de In-		

	gangsdatum en wordt aangegaan voor de duur van één (1)
jaar en wordt na afloop van die periode telkens stilzwijgend
verlengd met één (1) jaar.
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Artikel 5 - Leveringsdruk Aansluiting
In aanvulling op 3.2 van de Aansluitcode gas LNB geldt het volgende:
5.1	De leveringsdruk wordt in de Overeenkomst vastgelegd.
Wordt die leveringsdruk overeenkomstig 3.2 van de Aansluitcode gas LNB gewijzigd, dan wordt die wijziging in de Overeenkomst vastgelegd. De met de wijziging gepaard gaande
kosten komen voor rekening van de Partij die de wijziging
wenst.
5.2	Ingeval het Gas op het Overdrachtspunt niet beschikbaar is
gesteld met de vastgelegde leveringsdruk, zullen Partijen onverwijld die maatregelen treffen die in redelijkheid van hen
kunnen worden gevergd om eventuele schade of nadelige
gevolgen zoveel mogelijk te beperken en doen naar vermogen
onderzoek naar de oorzaken van het niet voldoen aan de vastgelegde leveringsdruk. Partijen zullen elkaar steeds op de
hoogte houden van hun bevindingen en streven naar een voor
beide Partijen passende oplossing.

Artikel 6 - Gaskwaliteit Aansluiting
In aanvulling op 3.3 van de Aansluitcode gas LNB geldt het volgende:
6.1	De overeenkomstig 3.3.3 van de Aansluitcode gas LNB
gemaakte nadere afspraken over de Wobbe index en de overige
kwaliteitsparameters worden in de Overeenkomst vastgelegd.
Indien Aangeslotene deze afspraken wenst te wijzigen, zal hij
hierover tijdig met GTS in overleg treden. Op basis van de door
Aangeslotene verstrekte gegevens doet GTS onderzoek naar de
mogelijkheid om de gewenste wijziging te realiseren. Indien
GTS het verzoek honoreert, wordt de gewijzigde afspraak in de
Overeenkomst vastgelegd.
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	De met de wijziging gepaard gaande kosten komen voor
rekening van Aangeslotene. Ook GTS kan wijziging van de
afspraken over de Wobbe index en de overige kwaliteitsparameters verlangen; in dat geval komen de met het wijzigen van
de Gasinstallatie(s) gepaard gaande kosten voor rekening van
GTS.
6.2	Ingeval het Gas op het Overdrachtspunt niet voldoet aan de
(vastgelegde) Gaskwaliteit, zullen Partijen onverwijld die
maatregelen treffen die in redelijkheid van hen kunnen worden
gevergd om eventuele schade of nadelige gevolgen zoveel
mogelijk te beperken en doen naar vermogen onderzoek naar
de oorzaken van het niet voldoen aan de (vastgelegde) Gaskwaliteit. Partijen zullen elkaar steeds op de hoogte houden
van hun bevindingen en streven naar een voor beide Partijen
passende oplossing.
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Artikel 7 - Capaciteit Aansluiting
In aanvulling op 3.4 van de Aansluitcode gas LNB geldt het volgende:
7.1	De contractuele capaciteit behorende bij de Aansluiting en
de capaciteit(en) van de onderliggende onderdelen worden in
de Overeenkomst vastgelegd. Wordt één van die capaciteiten
overeenkomstig 3.4.2 van de Aansluitcode gas LNB gewijzigd,
dan wordt die wijziging in de Overeenkomst vastgelegd. De
met de wijziging gepaard gaande kosten komen voor rekening
van Aangeslotene.
7.2

Wordt een vastgelegde capaciteit overeenkomstig 		

	3.4.3 van de Aansluitcode gas LNB aangepast, dan wordt die
aanpassing in de Overeenkomst vastgelegd. De met de aanpassing gepaard gaande kosten komen voor rekening van Aangeslotene.
7.3

Indien Aangeslotene een vastgelegde capaciteit overschrijdt
en daarmee de veiligheid, doelmatigheid en/of betrouwbaarheid van het Landelijk Gastransportnet in gevaar brengt of
kan brengen, heeft GTS het recht die maatregelen te treffen
die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het herstel of behoud
van die veiligheid, doelmatigheid en/of betrouwbaarheid,
waaronder in elk geval, maar niet uitsluitend, het aanbrengen
van apparatuur ter begrenzing van de beschikbare capaciteit
(in welk geval de overeengekomen leveringsdruk mogelijk
niet meer zal kunnen worden gehandhaafd). De met deze
maatregelen gepaard gaande kosten komen voor rekening
van Aangeslotene.

7.4	Afspraken gerelateerd aan wijziging of aanpassing van capaciteit van de Aansluiting, worden vastgelegd in een separate
overeenkomst.
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Artikel 8 - Omgeving Aansluiting
In aanvulling op hoofdstuk 4 van de Aansluitcode gas LNB geldt het
volgende:
8.1	Het gebouw of deel van een gebouw waarin de Meet- en Regelinrichting wordt opgesteld, wordt door Aangeslotene
kosteloos aan GTS ter beschikking gesteld. De kosten die
gepaard gaan met het onderhoud, het schoonmaken en het
aanpassen van het gebouw en het terrein waar de Aansluiting
zich bevindt, komen voor rekening van Aangeslotene.
8.2	Het is Aangeslotene niet toegestaan om op, in of boven een
strook grond van 4 meter ingeval van RTL en 5 meter in geval
van HTL aan weerszijden van de hartlijn van de leiding(en)
die deel uitmaakt/uitmaken van de Aansluiting bouwwerken
op te richten, goederen, waaronder begrepen afvalstoffen,
op te slaan, gesloten wegdek aan te brengen, ontgrondingen
te verrichten, rioleringen dan wel leidingen of kabels aan te
brengen, bomen of diepwortelende struiken te planten dan
wel voorwerpen de grond in te drijven, of aan een derde toestemming tot zulk een handeling te verlenen, zonder schriftelijke toestemming van GTS, die nimmer op onredelijke
gronden zal weigeren medewerking te verlenen.
8.3	Indien de Aansluiting door handelen of nalaten van Aangeslotene in de situatie geraakt dat (een deel daarvan) naar het
oordeel van GTS in verband met de daaraan door wet- en regelgeving gestelde veiligheidseisen dient te worden verplaatst,
verwijderd, aangepast of uitgebreid, zal dit voor rekening van
Aangeslotene geschieden. Indien de Aansluiting op verzoek
van Aangeslotene dient te worden aangepast zal dit eveneens
geschieden op kosten van Aangeslotene.
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8.4	Aangeslotene zorgt voor de aanleg en het onderhoud van
een adequate elektriciteitsinstallatie in het gebouw volgens
de daarvoor geldende veiligheidsnormen. Aangeslotene
machtigt GTS tot het inspecteren van de laagspanningsverdeelinrichting in het kader van NEN 3140. Tevens zal Aangeslotene GTS in staat stellen de documentatie behorende bij
de elektrische installatie (waaronder de tekeningen van de
laagspanningsverdeelinrichting) actueel te houden door GTS
te informeren over eventuele wijzigingen in de elektrische installatie.
	Indien een Partij voorziet dat de werkzaamheden aan de elektrische installatie hinder kunnen opleveren voor de andere
Partij, zal die Partij de andere Partij voor de aanvang van de
werkzaamheden informeren.
8.5	Indien Aangeslotene de verplichtingen genoemd in 4.1 en
4.2 van de Aansluitcode gas LNB niet nakomt en niet tijdig
of niet volledig voldoet aan een schriftelijk verzoek van GTS
om alsnog zijn verplichtingen na te komen, heeft GTS het
recht om op kosten van Aangeslotene zelf naar eigen inzicht
datgene te doen wat zij noodzakelijk acht om de gevolgen van
die niet-nakoming te beëindigen indien en voor zover de niet
nakoming gevaar kan opleveren voor het ongestoord functioneren van het Landelijk Gastransportnet dan wel voor het
personeel van GTS of van door GTS ingeschakelde derden.
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Artikel 9 - Meten en regelen
In aanvulling op hoofdstuk 5 van de Aansluitcode gas LNB geldt het
volgende:
9.1	De in 5.3 van de Aansluitcode gas LNB genoemde minimum
meetcapaciteit wordt in de Overeenkomst vastgelegd. Wijzigt
die minimum meetcapaciteit, dan wordt die wijziging in de
Overeenkomst vastgelegd. De met de wijziging gepaard
gaande kosten, waaronder bijvoorbeeld de kosten van het
vervangen van de bestaande Meet- en Regelinrichting, komen
voor rekening van Aangeslotene.
9.2	GTS verstrekt de meetgegevens betreffende Aangeslotene
niet aan derden tenzij Aangeslotene hiervoor toestemming aan GTS heeft verleend. GTS is evenwel te allen tijde
gerechtigd om de meetgegevens en/of daarvan afgeleide
informatie

betreffende

Aangeslotene

aan

de

Erkende

Programmaverantwoordelijke(n) en/of Leverancier(s) te verstrekken voor zover deze betrekking hebben op de door de
Erkende Programmaverantwoordelijke(n) en/of Leverancier(s)
geleverde hoeveelheid aan Aangeslotene, indien en voor zover
dit in overeenstemming is met de Gascodes. GTS is tevens gerechtigd om de meetgegevens te verstrekken aan de toezichthoudende instanties, dan wel in geaggregeerde vorm te publiceren ten behoeve van de bekendmaking van hoeveelheden
gebruikte en beschikbare gastransportcapaciteit.
9.3	Indien Aangeslotene toegang wenst tot informatiesystemen
van GTS die de meetgegevens van de Meet- en Regelinrichting
bevatten, dan zal een separate overeenkomst met GTS worden
afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke standaardvoorwaarden van GTS.
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Artikel 10 - Veiligheid
Vervallen

Artikel 11 - Recht van opstal
11.1 	Indien (een gedeelte van) het terrein waar de Aansluiting en/
of de daartoe behorende Aanvoerleiding zich bevinden, wordt
vervreemd, dan wel het (gebruiks)recht van Aangeslotene op
(een gedeelte van) het terrein wordt beëindigd, geeft Aangeslotene hiervan tijdig tevoren kennis aan GTS. Voorts zal Aangeslotene, ingeval van vervreemding van (een gedeelte van)
het terrein door Aangeslotene, eventueel met medewerking
van derden, op eerste verzoek van GTS, aan GTS een recht van
opstal verlenen tot instandhouding van gebruik van de Aansluiting en/of de daartoe behorende Aanvoerleiding, zulks
onder de algemene voorwaarden van GTS, evenwel zonder een
regeling voor de zogenaamde toekomstschade. Indien en voor
zover het (gebruiks)recht van Aangeslotene op (een gedeelte
van) het terrein wordt beëindigd, verklaart Aangeslotene zich
op voorhand bereid, voor zover dat binnen zijn vermogen
ligt, te zullen bevorderen dat aan GTS een recht van opstal zal
worden verleend tot instandhouding van gebruik van de Aansluiting en/of de daartoe behorende Aanvoerleiding, zulks
onder de algemene voorwaarden van GTS.
11.2 	Voor zover GTS daar nog belang bij heeft, zal Aangeslotene bij
de beëindiging van de Aansluitovereenkomst, indien en voor
zover Aangeslotene eigenaar is van dit terrein, eventueel met
medewerking van derden, op eerste verzoek van GTS, aan GTS
een recht van opstal verlenen, zulks onder de algemene voorwaarden van GTS, met dien verstande dat de daarin de normale
voorziening voor toekomstschade wordt opgenomen.
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	Indien en voor zover Aangeslotene geen eigenaar is van dit
terrein, verklaart Aangeslotene zich op voorhand bereid, voor
zover dat binnen zijn vermogen ligt, te zullen bevorderen dat
aan GTS een recht van opstal zal worden verleend tot instandhouding van gebruik van de Aansluiting en/of de daartoe
behorende Aanvoerleiding, zulks onder de algemene voorwaarden van GTS.

Artikel 12 - Betaling
12.1	Alle bedragen die op grond van de Aansluitovereenkomst
verschuldigd zijn, worden door middel van een factuur in
rekening gebracht.
12.2	Facturen dienen door Aangeslotene respectievelijk GTS te
worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum
op een door GTS respectievelijk Aangeslotene opgegeven
bankrekening. Voor elke dag dat de betaaltermijn is overschreden, wordt een rentevergoeding in rekening gebracht. Deze
zal worden berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van EURIBOR van de kalendermaanden waar de rentevergoeding betrekking op heeft, vermeerderd met 4% per jaar en
afgerond op twee (2) decimalen achter de komma.
12.3	Betwisting van (een deel van) het gefactureerde bedrag zal
niet leiden tot opschorting van de verplichting tot betaling.
12.4	Verrekening van bedragen zal slechts plaatsvinden voor zover
dit wettelijk is toegestaan. Indien verrekening plaatsvindt,
zullen Partijen gebruik maken van afzonderlijke creditfacturen.
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12.5	Partijen zullen de ingevolge de Aansluitovereenkomst verschuldigde bedragen verhogen met de belastingen en de
heffingen die zij krachtens enig besluit van de overheid
verplicht of bevoegd zijn in rekening te brengen. Partijen
zullen deze verhogingen voor zover mogelijk op de factuur
nader specificeren.
12.6	GTS respectievelijk Aangeslotene is gerechtigd van Aangeslotene respectievelijk GTS aanvullende zekerheden te verlangen
voor nakoming van de betalingsverplichtingen in het kader
van de Aansluitovereenkomst.
12.7	Indien en voor zover in opdracht van GTS werkzaamheden zijn
verricht en naar aanleiding daarvan een factuur aan Aangeslotene is verzonden, geldt betaling van die factuur als bevrijdend
jegens GTS.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1	Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn Partijen
jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van
schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de
Aansluitovereenkomst.
13.2	In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is GTS
jegens Aangeslotene aansprakelijk voor directe schade,
inclusief redelijke schoonmaakkosten, aan de voorzieningen
van Aangeslotene indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming
van de Aansluitovereenkomst met betrekking tot de gaskwaliteit of door een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming
van de Aansluitovereenkomst met betrekking tot de afspraak
om het Gas ter beschikking te stellen met de vastgelegde
leveringsdruk.
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	De totale aansprakelijkheid van GTS voor de in dit lid bedoelde
schade is evenwel beperkt tot een bedrag van maximaal vijfhonderdduizend (500.000) euro per Aansluiting per jaar.
13.3	De totale uitkering terzake van iedere bij GTS op grond van lid
2 ingediende aanspraak op schadevergoeding is beperkt tot
het bedrag van twintig miljoen (20.000.000) euro per jaar
voor alle Aansluitingen en Aansluitpunten op binnenlandse
Exitpunten en alle Systeemverbindingen tezamen. Indien het
totaal der schade meer bedraagt dan twintig miljoen euro,
dan zal de uitkering terzake iedere bij GTS ingediende (en gehonoreerde) aanspraak op schadevergoeding naar evenredigheid worden voldaan.
13.4	Aansprakelijkheid voor indirecte schade - waaronder in elk
geval maar niet uitsluitend worden begrepen: gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies en
schade door bedrijfsstagnatie - is onder alle omstandigheden
uitgesloten.
13.5	Behoudens in geval van opzet of grove schuld vervalt
eventuele aansprakelijkheid voor schade op grond van lid 2
van dit artikel, indien Aangeslotene de (vermeende) schade
niet binnen redelijke termijn nadat deze door haar is ontdekt,
schriftelijk bij GTS meldt.
13.6 	Voor zover een Partij niet aansprakelijk is jegens de andere
Partij onder de Aansluitovereenkomst, zal deze laatstgenoemde Partij de eerstgenoemde Partij vrijwaren tegen aanspraken
van derden.
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Artikel 14 - Overmacht
14.1	Indien één van de Partijen een beroep doet op de situatie
bedoeld in artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek
(overmacht), zal die Partij onmiddellijk na het ontstaan van
die situatie de andere Partij daarover schriftelijk informeren
en daarbij gemotiveerd aangeven waarom er sprake is van
overmacht. De nakoming van de verplichtingen van de Partij
die zich beroept op overmacht, zal worden opgeschort voor
de duur van de overmachtsituatie indien en voor zover de
overmachtsituatie deze Partij belet haar verplichtingen na te
komen.
14.2	De Partij die zich beroept op overmacht zal de andere Partij
steeds blijven informeren over de overmacht situatie, de
verwachte duur van de overmacht situatie en de mogelijke oplossingen om deze situatie te beëindigen.
14.3	De Partij die zich beroept op overmacht zal onverwijld alle
maatregelen treffen die in redelijkheid van haar kunnen
worden gevergd om eventuele schade of nadelige gevolgen
voor de andere Partij zoveel mogelijk te beperken.
14.4	Onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 4 iv Algemene
Voorwaarden, mogen Partijen de Aansluitovereenkomst niet
beëindigen indien als gevolg van overmacht een Partij één
of meer verplichtingen uit de Aansluitovereenkomst niet kan
nakomen.

Artikel 15 - Niet-nakoming
15.1	Indien een Partij zijn verplichtingen uit de Aansluitovereenkomst niet nakomt en niet tijdig of niet volledig voldoet aan
een schriftelijk verzoek van de andere Partij om alsnog zijn
verplichtingen na te komen, heeft de laatstgenoemde Partij
het recht om op kosten van de eerstgenoemde Partij die
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	maatregelen te (doen) treffen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om nakoming van de verplichtingen van de eerstgenoemde Partij veilig te stellen.
15.2	Onder de in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen valt
onder omstandigheden ook het recht op afsluiting van de Aansluiting door GTS. Dit recht heeft GTS in elk geval indien:
i.

Aangeslotene een vastgelegde capaciteit overschrijdt;

ii.

Aangeslotene niet voldoet aan het bepaalde in 2.1.1 tot en met
2.1.5 van de Aansluitcode gas LNB;

iii.	Aangeslotene zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, op
voorwaarde dat GTS Aangeslotene schriftelijk heeft aangemaand om zijn verplichtingen alsnog na te komen en
	Aangeslotene dit niet binnen een redelijke termijn heeft
gedaan. Van het recht op afsluiting zal GTS evenwel niet eerder
gebruik maken dan nadat zij Aangeslotene hierover vijf (5)
Werkdagen van tevoren schriftelijk heeft geïnformeerd.
15.3	Daarenboven is GTS gehouden de Aansluiting af te sluiten
binnen vijf (5) Werkdagen nadat de (gezamenlijke) betrokken
Erkende Programmaverantwoordelijke(n) daartoe, in overeenstemming met de standaardvoorwaarden voor het
transport van Gas door het Landelijk Gastransportnet, een,
naar het redelijk oordeel van GTS, met voldoende redenen
omkleed schriftelijk verzoek bij GTS heeft dan wel hebben
ingediend. GTS stelt Aangeslotene van het verzoek van de
Erkende Programmaverantwoordelijke(n) op de hoogte
binnen 24 uur na ontvangst van dit verzoek en stelt Aangeslotene in de gelegenheid tegenbewijs te leveren binnen
twee (2) Werkdagen nadat zij op de hoogte is gesteld door
GTS. GTS gaat niet over tot het afsluiten van de Aansluiting
indien het tegenbewijs daartoe aanleiding geeft of indien de
Erkende Programmaverantwoordelijke(n) binnen de hiervoor
genoemde termijn van vijf (5) Werkdagen het verzoek tot afsluiting intrek(t)ken.
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15.4	GTS is overigens te allen tijde bevoegd om zonder voorafgaande mededeling aan Aangeslotene de Aansluiting af te sluiten
indien de veiligheid, doelmatigheid en/of betrouwbaarheid van het Landelijk Gastransportnet in gevaar is of dreigt
te komen, of indien dit vereist is omdat direct gevaar voor
personen ontstaat dan wel kan ontstaan.
15.5	De in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel bedoelde
maatregel(en) wordt (worden) niet eerder ongedaan gemaakt
dan nadat de reden voor het treffen van deze maatregel(en) is
weggenomen en de kosten van de maatregel(en) en van het
ongedaan maken daarvan door Aangeslotene aan GTS dan wel
door GTS aan Aangeslotene zijn vergoed. Partijen kunnen aan
het ongedaan maken van de maatregel(en) nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 16 - Beëindiging
16.1	Aangeslotene heeft het recht de Aansluitovereenkomst of
het op een specifieke Aansluiting betrekking hebbende deel
daarvan op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) volledige kalendermaanden. Opzegging
geschiedt door middel van een e-mail aan de industrie desk
(industriedesk@gastransport.nl) van GTS en heeft pas effect
als deze e-mail door GTS is bevestigd. Bevestiging van deze
e-mail zal door GTS binnen 5 Werkdagen geschieden.
16.2	GTS heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Aansluitovereenkomst of het op de desbetreffende Aansluiting
betrekking hebbende deel daarvan te beëindigen indien de
in artikel 15 lid 2 Algemene Voorwaarden bedoelde afsluiting
langer duurt dan vijfenveertig (45) dagen achtereen.
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16.3	GTS heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
Aansluitovereenkomst of het op een specifieke Aansluiting
betrekking hebbende deel daarvan te beëindigen indien door
of namens Aangeslotene gedurende ten minste 18 maanden
geen capaciteit op de Aansluiting is gecontracteerd met een
looptijd van ten minste één (1) jaar.
16.4 	Een Partij heeft het recht om met onmiddellijke ingang,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,
de Aansluitovereenkomst of het op een specifieke Aansluiting
betrekking hebbende deel daarvan te beëindigen indien:
i.	de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
ii.	de andere Partij haar bedrijf beëindigt dan wel (het bedrijf
van) de andere Partij wordt ontbonden;
iii.	de andere Partij niet (meer) kan beschikken over de benodigde
vergunningen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering,
dan wel indien wordt gehandeld in strijd met een zodanige
vergunning of de daaraan verbonden voorwaarden;
iv.	de andere Partij langer dan drie (3) maanden als gevolg van
overmacht als bedoeld in artikel 14 Algemene Voorwaarden
één of meer essentiële verplichtingen uit de Aansluitovereenkomst niet nakomt.
16.5 	Indien een Partij gebruik maakt van haar bevoegdheid tot beëindiging van de Aansluitovereenkomst als bedoeld in lid 2, lid
3 en lid 4 van dit artikel, zal zij dit terstond schriftelijk en per
aangetekende post mededelen aan de andere Partij.
16.6 	De bedragen die op de datum van beëindiging van de Aansluitovereenkomst reeds verschuldigd zijn, blijven opeisbaar, wat
ook de reden van beëindiging moge zijn.
16.7 	Zodra het op de desbetreffende Aansluiting betrekking
hebbende deel van de Aansluitovereenkomst is beëindigd, is
GTS bevoegd de Aansluiting af te sluiten.
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16.8 	Dat deel van de Aansluiting dat zich bevindt op het terrein van
Aangeslotene wordt door en op kosten van GTS verwijderd
binnen maximaal twee (2) jaren na beëindiging van het op de
desbetreffende Aansluiting betrekking hebbende deel van de
Aansluitovereenkomst, of zoveel eerder als Partijen overeenkomen.
16.9 	GTS wordt door Aangeslotene in de gelegenheid gesteld de
voor de beëindiging van (het desbetreffende deel van) de Aansluitovereenkomst en eventuele afsluiting en verwijdering
van (het relevante deel van) de Aansluiting noodzakelijke handelingen te verrichten. Zolang de Aansluiting niet is verwijderd, mag GTS het gebouw en het terrein waarop de Aansluiting zich bevindt, blijven gebruiken voor haar bedrijfsvoering,
waaronder in ieder geval worden begrepen alle onderhoudswerkzaamheden aan het Landelijk Gastransportnet en/of de
Aansluiting. Aangeslotene waarborgt daartoe aan GTS ook
na beëindiging van (het desbetreffende deel van) de Aansluitovereenkomst het ongestoord gebruik van en de toegang tot
het terrein en het gebouw, op gelijke wijze als voor de beëindiging.
16.10 	Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van (een deel van) de Aansluitovereenkomst voort
te duren, blijven na beëindiging van de Aansluitovereenkomst
van kracht. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval,
maar niet uitsluitend, de leden 6 tot en met 10 van dit artikel
en de artikelen 17 en 18 Algemene Voorwaarden.
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Artikel 17 - Geheimhouding
17.1	Elk van de Partijen staat er voor in dat alle voor en na het
aangaan van de Aansluitovereenkomst van de andere Partij
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal
blijven, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen dan
wel uit de Aansluitovereenkomst anders voortvloeit. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd
indien en voor zover deze door één van beide Partijen of
beide Partijen gezamenlijk als zodanig is aangeduid. Elk van
de Partijen zal de van de andere Partij ontvangen informatie
slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij die informatie
heeft ontvangen. Partijen zullen, indien dit noodzakelijk is om
het bepaalde in dit artikel na te komen, een geheimhoudingsverplichting opleggen aan hun medewerkers en aan de door
hen ingeschakelde derden.
17.2	Aangeslotene gaat er op voorhand mee akkoord dat GTS de in
het vorige lid genoemde informatie aanwendt om haar verplichtingen bij of krachtens het bepaalde in de Gaswet na te
komen.

Artikel 18 - Geschillen en toepasselijk recht
18.1	Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter,
met uitsluiting van enige andere instantie, onverminderd het
bepaalde in artikel 19 Gaswet.
18.2	Op de Aansluitovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
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Artikel 19 - Overdracht rechten en verplichtingen
19.1	Geen van de Partijen kan de uit de Aansluitovereenkomst
voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen aan
een derde of derden, waaronder mede begrepen een aan de
overdragende Partij verwant bedrijf dan wel aan de overdragende Partij verwante bedrijven, zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming zal niet zonder
redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende Partij is evenwel gerechtigd aan het verlenen van deze
toestemming voorwaarden te verbinden in verband met de
behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit de Aansluitovereenkomst.
19.2	In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft ieder
der Partijen het recht om (haar rechten en verplichtingen
uit) de Aansluitovereenkomst over te dragen aan dan wel te
doen overgaan op een door haar nader aan te wijzen dan wel
door haar nader op te richten rechtspersoon die zal worden
belast met het beheer van (dat deel van) het Gastransportnet
dat eerst door deze Partij zelf werd beheerd. De andere Partij
verklaart zich op voorhand met een dergelijke overdracht/
overgang akkoord, op voorwaarde dat zij door deze overdracht/overgang niet onredelijk in haar belangen zal worden
geschaad.

Artikel 20 - Wijzigingen
20.1	GTS heeft het recht om wijzigingen en/of aanvullingen aan
te brengen in de Algemene Voorwaarden indien sprake is
van wijziging van wetgeving en/of bindende uitspraken van
rechters en/of de Autoriteit Consument en Markt, indien zich
een dusdanige ernstige verstoring van de omstandigheden op
de Nederlandse aardgasmarkt voordoet dan wel een zodanige
technologische ontwikkeling voordoet dat aanpassing van de
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	Algemene

Voorwaarden gerechtvaardigd is omdat ten

gevolge van die verstoring en/of wijziging en/of ontwikkeling
ongewijzigde instandhouding van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijs niet zou kunnen worden gevergd. GTS zal
bij wijziging en/of aanvullen van de Algemene Voorwaarden
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de Algemene
Voorwaarden in acht nemen. GTS zal Aangeslotenen en representatieve organisaties van Aangeslotenen vooraf informeren
over dergelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.
Indien door deze verstoring en/of wijziging één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden onwerkzaam worden,
laat dit de werkzaamheid van de overige bepalingen onverlet.
20.2	In aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft GTS
het recht om met instemming van één of meer representatieve
organisaties van Aangeslotenen, wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden waartoe GTS
niet bevoegd is op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
De met instemming van de representatieve organisatie(s)
aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene
Voorwaarden zijn bindend tussen Partijen. Indien GTS en de
representatieve organisatie(s) niet binnen drie (3) maanden
na aanvang van het overleg overeenstemming over de aanpassing van de Algemene Voorwaarden bereiken, zullen zij
gezamenlijk een onafhankelijke derde partij vragen hierover
een uitspraak te doen; onderdeel van die uitspraak is aanpassing van de Algemene Voorwaarden. Indien binnen vier (4)
maanden na aanvang van het overleg ook geen overeenstemming wordt bereikt over de te benoemen derde partij, zullen
partijen de Autoriteit Consument en Markt vragen die onafhankelijke derde partij te benoemen. De uitspraak van die
derde partij is een voor Partijen bindende uitspraak. De kosten
van de derde partij worden door GTS gedragen.
	Zolang GTS en de representatieve organisatie(s) over de aanpassing geen overeenstemming hebben bereikt, blijven alle
bepalingen van de Algemene Voorwaarden intact.
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20.3	Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen schriftelijk
aan Aangeslotene worden medegedeeld. De wijzigingen en/
of aanvullingen aangebracht in de Algemene Voorwaarden
werken door in de rechtsverhouding tussen Partijen vanaf het
moment dat zij aan Aangeslotene bekend zijn gemaakt.
20.4	Alle wijzigingen en/of aanvullingen in de Overeenkomst
dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door beide Partijen
te worden ondertekend. Aldus gewijzigde afspraken maken
vanaf het moment van ondertekening door beide Partijen dan
wel op een nader door Partijen overeengekomen datum onverbrekelijk deel uit van de Aansluitovereenkomst.

Artikel 21 - Overige bepalingen
21.1	Indien enige bepaling van de Aansluitovereenkomst geheel
of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de Aansluitovereenkomst volledig van kracht
blijven en zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden
teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige
dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan
wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Tot het
moment waarop overeenstemming is bereikt over die nieuwe
bepaling, verplichten Partijen zich om zich bij de uitvoering
van de Aansluitovereenkomst zoveel als mogelijk te gedragen
conform het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling. Artikel 20 lid 2 Algemene Voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
21.2	Ingeval van strijdigheid tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden met de tekst van de Overeenkomst, prevaleert de
tekst van de Overeenkomst.
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