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Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport Elektriciteit 

 

Tata Steel IJmuiden B.V. 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Aangeslotene: degene die ten behoeve van een Aansluiting een Aansluit- en Transportovereenkomst 

met de Netbeheerder is aangegaan of wil aangaan. 

 

Aansluit- en Transportovereenkomst: de afspraken tussen de Netbeheerder en Aangeslotene 

betreffende het in stand houden van de Aansluiting en/of het transport van elektriciteit naar en/of van 

het punt waarop de Installatie op het Net is aangesloten. 

 

Aansluiting: de leiding die door de Netbeheerder wordt beheerd, die de Installatie met het Net verbindt 

en alle door de Netbeheerder in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals aansluitkasten en 

schakel- en beveiligingsinrichtingen. 

 

Erkende Meetverantwoordelijke: degene die conform het bepaalde in of krachtens de Elektriciteitswet 

1998 bevoegd is meetinrichtingen te plaatsen en meetgegevens op te nemen. 

 

Installatie: de elektrische installatie van Aangeslotene omvattende het samenstel van leidingen en 

bijbehoren van leidingen te rekenen na het overdrachtspunt bezien vanuit het Net. 

  

Leverancier: de partij die de Levering verzorgt. 

 

Levering: de beschikbaarstelling op het Net, niet zijnde het transport, van de tussen Leverancier en 

Aangeslotene overeengekomen hoeveelheid elektriciteit. 

 

Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Aangeslotene en Leverancier betreffende de 

Levering. 

 

Leveringsruimte: de ruimte waarin door of vanwege de Netbeheerder ten behoeve van de Aansluiting 

aangebrachte apparatuur (zoals aansluitkasten, schakel- of beveiligingsinrichtingen en transformatoren) 

is opgesteld. 

 

Meetinrichting: de apparatuur bestemd voor het vaststellen van de omvang van de getransporteerde 

elektriciteit en de benodigde gegevens voor de afrekening en voor de controle van de afname en/of de 

invoeding. 

 

Net: het Net dat door de Netbeheerder wordt beheerd, terzake waarvan de Ontheffing is verleend, en 

waarop aansluitingen tot stand worden gebracht. 

 

Netbeheerder: Tata Steel IJmuiden B.V. 

 

Ontheffing: de aan de Netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 1998 verleende ontheffing van 

de plicht tot aanwijzing van een netbeheerder in de zin van die wet. 
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Perceel: de roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan een 

Aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel transport van elektriciteit geschiedt of zal 

geschieden. 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en andere voorwaarden 

 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aansluit- en Transportovereenkomsten 

en aanvragen daartoe. 

 

2.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2.3  In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal de Netbeheerder een 

regeling treffen naar redelijkheid. 

 

Artikel 3  De Aansluit- en Transportovereenkomst 

 

3.1  Een Aansluit- en Transportovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de 

Netbeheerder van de aanvraag van Aangeslotene. 

 

3.2  De Aansluit- en Transportovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) 

kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), met een automatische verlenging van telkens een (1) 

kalenderjaar. 

 

3.3  De Aansluit- en Transportovereenkomst gaat in op de datum waarop Aangeslotene voor het 

eerst de beschikking heeft over de Aansluiting. 

 

3.4  Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan de Netbeheerder een Aansluit- en 

Transportovereenkomst ontbinden respectievelijk het aangaan of wijzigen van een Aansluit- en 

Transportovereenkomst en het uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen of activeren van 

een bestaande Aansluiting weigeren indien: 

a.  de transportcapaciteit van de Netbeheerder ter plaatse onvoldoende is; of 

b.  Aangeslotene in verzuim is een vordering ter zake van de Aansluiting en/of transport van 

elektriciteit dan wel een andere opeisbare vordering die de Netbeheerder op hem heeft, te 

voldoen, met inbegrip van vorderingen ter zake van aansluiting en/of transport ten behoeve 

van een ander respectievelijk vorig Perceel; of 

c.  aannemelijk is dat een of meer bepalingen of voorschriften uit de Aansluit- en 

Transportovereenkomst of wet of regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de 

uitoefening van die bevoegdheid op die gronden door de Netbeheerder gerechtvaardigd is. 

 

3.5  De Netbeheerder zal bij de uitvoering van de Aansluit- en Transportovereenkomst de zorg 

betrachten die van een zorgvuldig handelend bedrijf mag worden verwacht. 

 

3.6  Elk der partijen is gerechtigd de Aansluit- en Transportovereenkomst schriftelijk op te zeggen 

met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden voor het einde van het 

lopende kalenderjaar. 

 

3.7  De Aansluit- en Transportovereenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien (i) de 

Ontheffing vervalt of wordt ingetrokken, of (ii) de gebruiksrechtovereenkomst met betrekking tot 
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het Perceel eindigt of Aangeslotene om een andere reden niet langer gerechtigd is tot het 

gebruik van het Perceel. 

 

3.8  Aangeslotene is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Aansluit- en 

Transportovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de 

Netbeheerder. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

 

3.9  De Netbeheerder mag zijn rechten en verplichtingen uit de Aansluit- en Transportovereenkomst 

overdragen aan een derde, en Aangeslotene verleent bij voorbaat zijn toestemming daaraan.  

 

Artikel 4  Verplichtingen Aangeslotene 

 

4.1  Aangeslotene dient ervoor te zorgen dat hij op eigen naam recht heeft op Levering van 

elektriciteit op grond van een Leveringsovereenkomst (met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 6.4) en dat de Installatie voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten.  

 

4.2  Aangeslotene dient aan de Netbeheerder zijn medewerking te verlenen bij de toepassing en de 

uitvoering van het in de Aansluit- en Transportovereenkomst bepaalde en de controle op de 

naleving daarvan, en wel in het bijzonder door: 

-  de Netbeheerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van door hem waargenomen 

of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in het Perceel aanwezige 

gedeelte van de Aansluiting en/of de Meetinrichting (verbreking van de verzegeling 

daaronder begrepen); 

-  de Netbeheerder toegang te verlenen tot het Perceel en de Leveringsruimte. 

 

4.3  Aangeslotene is gehouden het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade aan het in het 

Perceel aanwezige gedeelte van de Aansluiting en/of de Meetinrichting te voorkomen. 

 

4.4  Bij de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten mag de Netbeheerder 

zich laten vertegenwoordigen door derden. 

 

4.5  Het is Aangeslotene niet toegestaan: 

a.  door middel van en/of met behulp van de Installatie via het Net dat door de Netbeheerder 

wordt beheerd, hinder of schade te veroorzaken voor de Netbeheerder of andere 

aangeslotenen; 

b.  door of vanwege de Netbeheerder of een Erkende Meetverantwoordelijke aangebrachte 

verzegelingen te verbreken of te doen verbreken; 

c.  handelingen te verrichten of te doen verrichten waardoor de hoeveelheid getransporteerde 

elektriciteit niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel een situatie te scheppen 

waardoor het normaal functioneren van de Meetinrichting of (andere) door de Netbeheerder 

beheerde apparatuur wordt verhinderd of de tarievenregeling van de Netbeheerder niet of 

niet juist kan worden toegepast; 

d. het door de Netbeheerder voor hem getransporteerde gas door te leveren aan derden of 

anders dan ten behoeve van het eigen Perceel te gebruiken. 

 

4.6  Op verzoek van de Netbeheerder zal Aangeslotene kosteloos een Leveringsruimte ter 

beschikking stellen en houden. Het onderhoud van de Leveringsruimte geschiedt door of in 

opdracht van de Netbeheerder voor rekening van Aangeslotene. De Netbeheerder is bevoegd 
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de Leveringsruimte, alsmede de daarin aanwezige apparatuur, mede ten behoeve van derden 

te gebruiken. 

 

Artikel 5  Werkzaamheden aan de Aansluiting 

 

5.1  De Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege de Netbeheerder in stand gehouden 

(daaronder mede begrepen onderhouden en gecontroleerd), uitgebreid, gewijzigd, vervangen, 

verplaatst en weggenomen, één en ander zoveel mogelijk na voorafgaande mededeling aan en 

overleg met Aangeslotene. 

 

5.2  Het onderhoud en de controle van de Aansluiting zijn inbegrepen in de reguliere tarieven. Het 

uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen en wegnemen van de Aansluiting wordt echter 

apart bij Aangeslotene in rekening gebracht indien: 

a.  dit geschiedt op zijn verzoek; of 

b.  dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten of het gevolg is van omstandigheden die hem 

redelijkerwijs zijn toe te rekenen. 

 

Artikel 6  Transportdienst en balancering 

 

6.1  Door de Netbeheerder wordt transportcapaciteit ter beschikking gesteld in de vorm van: 

-  éénfase-wisselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz en een 

nominale spanning van 230 Volt tussen fase en nul of tussen twee fasen; 

-  driefasen-wisselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz en 

een nominale spanning van 400 Volt tussen de fasen en van 230 Volt tussen fasen en nul; 

-  driefasen-wisselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz en 

een nominale spanning van 230 Volt tussen de fasen; 

-  driefasen-wisselstroom van hoge spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz, 

waarbij de nominale spanning schriftelijk is vastgelegd. 

 

De frequentie is in het algemeen zo dicht mogelijk bij de 50 Hertz. De Netbeheerder is voor wat 

betreft de frequentie afhankelijk van zijn toeleverancier en is niet gehouden terzake 

voorzieningen te treffen. Het spanningsniveau zal onder normale omstandigheden gebruikelijk 

niet meer dan plus 10% of min 10% afwijken van de nominale netspanning. 

 

Voor het overige zal het transport zodanig plaatsvinden dat aan het gestelde in de norm NEN-

EN 50160:1995 “Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten” of de daarvoor in 

de plaats tredende norm wordt voldaan. 

 

De Netbeheerder kan, omwille van zijn bedrijfsvoering of die van een Leverancier, op de 

geleverde spanning kortstondig toonfrequente signalen toevoegen, dan wel de geleverde 

spanning kortstondig deformeren. Indien de Installatie de ontvangst van de toegevoegde c.q. 

gedeformeerde signalen belemmert, kan de Netbeheerder Aangeslotene verplichten om voor 

diens rekening voorzieningen te treffen. 

 

6.2  In principe vindt het transport van elektriciteit continu plaats indien er elektriciteit voor transport 

wordt aangeboden. De Netbeheerder staat echter niet in voor de continuïteit van het transport. 

Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor het transport wordt of moet worden 

onderbroken, zal de Netbeheerder het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke 

termijn het transport te hervatten. 
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6.3 De Netbeheerder draagt zorg voor de balancering van de elektriciteitsvoorziening op het Net en 

de afstemming van een en ander op de daadwerkelijke afname van Aangeslotene per relevante 

tijdseenheid. 

 

6.4 Aangeslotene is zich ervan bewust dat het Net een privaat elektriciteitsnet is met Ontheffing, 

waardoor de modaliteiten van de Levering en het desgewenst wisselen van Leverancier 

noodzakelijkerwijs enigszins afwijken van hetgeen geldt bij een aansluiting op een openbaar net. 

In voorkomende gevallen zal de Netbeheerder met Aangeslotene een regeling treffen naar 

redelijkheid (met inachtneming van de specifieke situatie ter plaatse en eigenschappen van het 

Net). In ieder geval kan de Levering van de Leverancier aan Aangeslotene alleen bestaan uit 

een vast volume en zal de Netbeheerder zorgdragen voor de balancering en afstemming van 

een en ander op de daadwerkelijke afname van Aangeslotene per relevante tijdseenheid.  

 

Artikel 7  Beperking of onderbreking van het transport 

 

7.1  De Netbeheerder kan, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk of gewenst is (bijvoorbeeld in het 

belang van een goede elektriciteitsvoorziening, in verband met de uitvoering van voorziene of 

onvoorziene werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te 

duchten gevaar voor schade), het transport gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of 

onderbreken. 

 

7.2  Indien Aangeslotene daarom verzoekt, kan de Netbeheerder het transport onderbreken op 

nader overeen te komen voorwaarden. 

 

Artikel 8  Gevolgen van niet-nakoming door Aangeslotene 

 

8.1  De Netbeheerder is bevoegd, zo mogelijk na voorafgaande schriftelijke waarschuwing, de 

Aansluiting geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te deactiveren, indien Aangeslotene een of 

meer van zijn verplichtingen op grond van de Aansluit- en Transportovereenkomst niet nakomt. 

 

8.2  De in dit artikel bedoelde maatregelen worden pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor 

is weggenomen en de kosten die voor de Netbeheerder redelijkerwijs voortvloeien uit deze 

maatregelen en van de ongedaanmaking ervan, alsmede eventueel door de Netbeheerder in 

verband daarmee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan het ongedaan maken van de 

maatregelen kan de Netbeheerder voorwaarden verbinden. 

 

8.3  Het rechtmatig gebruik door de Netbeheerder van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel 

en het vorige artikel leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de Netbeheerder voor de eventuele 

daaruit voortvloeiende schade. 

 

Artikel 9  Bepaling van de omvang van de getransporteerde elektriciteit 

 

9.1  De omvang van de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit wordt vastgesteld op basis van de 

gegevens verkregen met behulp van de in artikel 10 bedoelde Meetinrichting, onverminderd het 

bepaalde in artikel 11. 

 

9.2  De Meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, onverminderd het bepaalde 

in artikel 11. 
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9.3  Indien de Netbeheerder niet tijdig kan beschikken over de voor hem relevante gegevens of 

indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een 

kennelijke fout is gemaakt, is de Netbeheerder bevoegd de omvang van de hoeveelheid 

getransporteerde elektriciteit te schatten naar de ter beschikking van de Netbeheerder staande 

gegevens hieromtrent, onverminderd de plicht van de Netbeheerder om de werkelijk 

getransporteerde hoeveelheid alsnog overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel vast te 

stellen en in rekening te brengen. 

 

Artikel 10  Meetinrichting en meting 

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorgt de Netbeheerder ervoor dat voor rekening van 

Aangeslotene de Netbeheerder of een door de Netbeheerder aangewezen Erkende 

Meetverantwoordelijke een Meetinrichting plaatst, onderhoudt, vervangt en voor zover van toepassing 

verplaatst en wegneemt en meetgegevens opneemt, schat, verwerkt en doorgeeft aan de Netbeheerder 

en Leverancier. Als de vervanging van de Meetinrichting plaatsvindt voor een onderzoek als bedoeld in 

artikel 11 is echter het bepaalde in dat artikel van toepassing. 

 

Artikel 11  Onderzoek van de Meetinrichting en/of meetgegevens 

 

11.1  In geval van twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens kan elk der 

partijen verlangen dat de Meetinrichting en/of meetgegevens worden onderzocht door de 

Netbeheerder. Indien vervolgens onenigheid bestaat over de uitkomst van het door de 

Netbeheerder uitgevoerde onderzoek, kan elk der partijen verlangen dat de Meetinrichting en/of 

meetgegevens worden onderzocht door een voor beide partijen aanvaardbare Erkende 

Meetverantwoordelijke of een voor beide partijen aanvaardbare andere deskundige. 

 

11.2  Indien uit het onderzoek volgt dat de Meetinrichting en de meting worden geacht juist te zijn, 

zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van degene op wiens verzoek dit onderzoek is 

verricht. Indien uit dit onderzoek volgt dat de Meetinrichting en/of de meting niet juist zijn komen 

de kosten voor rekening van de Netbeheerder. 

 

11.3  Indien blijkt dat de Meetinrichting en/of de meting niet juist zijn, stelt de Netbeheerder de 

getransporteerde hoeveelheid vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. 

Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft 

gefunctioneerd en/of de meting onjuist is geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van twaalf 

maanden gerekend vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de juistheid van de 

Meetinrichting en/of meting bij de andere partij heeft geuit. In geval van fraude zal echter 

herberekening over de volledige periode plaatsvinden. 

 

11.4  Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de 

getransporteerde hoeveelheid elektriciteit, is de Netbeheerder, na overleg met de Aangeslotene, 

bevoegd de omvang van de getransporteerde hoeveelheid over het desbetreffende tijdvak in 

redelijkheid te schatten naar de ter beschikking van de Netbeheerder staande gegevens 

hieromtrent. 

 

Artikel 12  Tarieven 
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12.1  Aangeslotene is aan de Netbeheerder bedragen verschuldigd voor het activeren, in stand 

houden, uitbreiden, wijzigen, vervangen, verplaatsen, deactiveren en wegnemen van de 

Aansluiting alsmede voor het transport en de Meetinrichting en meetdienst en de balancering, 

volgens het daarvoor door de Netbeheerder vastgestelde tarievenblad, dat wordt gepubliceerd 

op het intranet van de Netbeheerder. 

  

12.2  De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de 

belastingen en heffingen die de Netbeheerder verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te 

brengen. 

 

Artikel 13  Betaling 

 

13.1  De Netbeheerder brengt de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota 

aan Aangeslotene in rekening. Dit gebeurt ten minste: 

-  jaarlijks binnen twee maanden na het einde van het voorafgaande kalenderjaar (of andere 

overeengekomen periode); 

-  bij beëindiging van de Aansluit- en Transportovereenkomst binnen twee maanden nadat de 

overeenkomst is geëindigd. 

 

13.2  Een nota dient te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening (bij gebreke waarvan 

Aangeslotene zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en wettelijke rente is verschuldigd). 

 

13.3  De betaling dient te geschieden op de door de Netbeheerder aangegeven bankrekening. 

 

13.4  Indien de Netbeheerder dit verlangt, is Aangeslotene voorschotten verschuldigd op hetgeen hij 

voor de Aansluiting en het transport en eventuele overige diensten over het lopende tijdvak van 

afrekening zal moeten betalen. De Netbeheerder bepaalt in redelijkheid de hoogte van de 

voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben, de tijdstippen waarop zij in rekening 

worden gebracht en moeten zijn betaald. Aangeslotene kan de Netbeheerder gemotiveerd 

verzoeken om de hoogte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist 

de Netbeheerder in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota als bedoeld in lid 1 worden ten 

minste de in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend. 

 

13.5  De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren 

tegen de nota. 

 

Artikel 14  Aansprakelijkheid 

 

14.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de Netbeheerder, is de Netbeheerder niet 

aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de Aansluiting, onderbreking van het 

transport van elektriciteit of enig handelen of nalaten van de Netbeheerder of zijn werknemers 

(of daarmee gelijk te stellen personen). 

 

14.2 De Netbeheerder is nimmer gehouden tot vergoeding van zuivere vermogensschade, zoals 

gederfde winst en omzetverlies. 

 

14.3  Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan de 

Netbeheerder te zijn gemeld. 
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14.4  De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van 

derden die de Netbeheerder ten behoeve van de uitvoering van de Aansluit- en 

Transportovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de 

Netbeheerder of een dergelijke derde aansprakelijk is. 

 

14.5  Aangeslotene is aansprakelijk voor alle schade aan enige door de Netbeheerder ten behoeve 

van de Aansluiting en/of het transport in, aan, op, onder of boven het Perceel aangebrachte 

voorziening, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die Aangeslotene niet kan 

worden toegerekend. 

 

Artikel 15  Toepasselijk recht en geschillen 

 

15.1 Op de Aansluit- en Transportovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

15.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Aansluit- en 

Transportovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten 

zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands 

Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage is 

Haarlem. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 

 

Artikel 16  Wijziging van de algemene voorwaarden 

 

16.1  Deze algemene voorwaarden kunnen door de Netbeheerder worden gewijzigd. Wijzigingen 

treden in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen aan Aangeslotene zijn bekend 

gemaakt via het intranet van de Netbeheerder, tenzij in de bekendmaking een latere datum van 

inwerkingtreding is vermeld. 

 

16.2  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Aansluit- en 

Transportovereenkomsten. 

 

16.3  Indien Aangeslotene een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Aansluit- en 

Transportovereenkomst opzeggen met inachtneming van de daartoe gestelde vereisten. 

 

Artikel 17  Slotbepalingen 

 

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2012. Met ingang van die datum vervallen 

de tot dan geldende voorwaarden. 


