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Artikel 1 – Definities
In de Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter
geschreven termen de in dit Artikel gegeven betekenis:
Aangeslotene
De aangeslotene zoals omschreven in de Overeenkomsten. Aangeslotene wordt geacht Offshore
Power Park Module (Offshore PPM) te zijn zoals bedoeld in RfG.
Aansluiting
Het geheel van kabels en apparatuur op het Platform dat de Installatie verbindt met het Net op zee.
De Aansluiting, zoals nader omschreven in Bijlage 2 bij de Realisatieovereenkomst en Bijlage 2 bij de
Aansluit- en Transportovereenkomst, maakt deel uit van het Net op zee. De 66 kV kabels van
Aangeslotene maken geen deel uit van de Aansluiting.
Aansluit- en Transportovereenkomst
De tussen TenneT en Aangeslotene afgesloten Aansluit- en Transportovereenkomst voor een Net op
zee en de Bijlagen daarbij, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
ACM
De Autoriteit Consument en Markt zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onder e van de Wet.
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Basisontwerp
Het basisontwerp zoals opgenomen in Bijlage 2 bij de Realisatieovereenkomst, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
Belasting
Alle vormen van belasting en alle door de overheid opgelegde heffingen, accijnzen, rechten en lasten,
uitgezonderd belastingen die worden geheven op de door TenneT gerealiseerde (vermogens)winst.
Belastinginhouding
Elke aftrek of inhouding met betrekking tot Belastingen.
Bedrijfsinformatie
Heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.
Bijlage
Een bijlage bij een van de Overeenkomsten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
BW
Het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Codes
De door de ACM vastgestelde codes overeenkomstig de Wet, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, inclusief:
 de technische codes zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Wet, dat wil zeggen de
Netcode Elektriciteit, de Meetcode Elektriciteit en de Begrippencode Elektriciteit;
 de Tarievencode Elektriciteit zoals bedoeld in artikel 36 van de Wet; en
 de Informatiecode Elektriciteit en gas zoals bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Wet.
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EON
Een 'Energisation Operational Notification' of inschakel-bedrijfsvoeringsnotificatie afgegeven door
TenneT, als bedoeld in RfG.
Erkende Meetverantwoordelijke
Een erkende meetverantwoordelijke partij of een erkend meetbedrijf zoals bedoeld in de Meetcode
Elektriciteit.
Europese Codes
De codes en richtsnoeren zoals vastgesteld door de Europese Commissie op grond van artikel 6 of
artikel 18 van de Verordening, met inbegrip van RfG.
FON
Een 'Final Operational Notification' of definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie afgegeven door TenneT,
als bedoeld in RfG.
Gecontracteerd Transportvermogen
De gecontracteerde afname van transportvermogen zoals bedoeld in artikel 3.7.4 van de
Tarievencode Elektriciteit, waarvan de waarde is gespecificeerd in Bijlage 1 bij de Aansluit- en
Transportovereenkomst.
ION
Een 'Interim Operational Notification' of voorlopige bedrijfsvoeringsnotificatie afgegeven door TenneT,
als bedoeld in RfG. De ION wordt onderscheiden in ION1 (af te geven door TenneT voor
ingebruikname van de eerste turbine) en ION2 (af te geven door TenneT na het bereiken van 60 MW
geïnstalleerd productievermogen), zoals beschreven in Bijlage 5 bij de Aansluit- en
Transportovereenkomst.
Installatie
De elektriciteit opwekkende eenheid of alle eenheden van Aangeslotene die is/zijn of wordt/worden
aangesloten op het Net op zee en wordt/worden gekwalificeerd als Offshore Power Park Module zoals
bedoeld in de RfG. De 66 kV-kabels en telecommunicatiekabels die (componenten van) de Installatie
verbinden worden geacht deel uit te maken van de Installatie.
Installatieverantwoordelijke
De persoon werkzaam bij Aangeslotene die op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
verantwoordelijk is voor het waarborgen en in stand houden van de veiligheid van de elektrische
installatie en de exploitatie daarvan en die daartoe schriftelijk door Aangeslotene is aangesteld
overeenkomstig de NEN-EN 50110-1 norm.
Meetinrichting
De apparatuur bedoeld om de uitwisseling van elektriciteit via de Aansluiting te meten, welke
apparatuur wordt beschouwd als een meetinrichting zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder af van
de Wet, zoals nader omschreven in Bijlage 2 bij de Realisatieovereenkomst en Bijlage 2 bij de
Aansluit- en Transportovereenkomst, inclusief communicatieapparatuur ten behoeve van het
uitwisselen van meetinformatie.
Net op zee
Het net op zee, zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder ba van de Wet.
Netbeheerder
Een netbeheerder zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k van de Wet.
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Offshore Power Park Module / Offshore PPM
Een Offshore PPM of elektriciteitsproductie-eenheid als bedoeld in RfG, zoals verder gespecificeerd in
Bijlage 4 bij de Realisatieovereenkomst en Bijlage 4 bij de Aansluit- en Transmissieovereenkomst.
Onbalans
Onbalans zoals bedoeld in de Begrippenlijst Elektriciteit.
Onshore Onderstation
Het onshore onderstation dat wordt beheerd door TenneT en waaraan de exportkabels van het
Platform worden verbonden.
Ontwikkelkader
Het ontwikkelkader zoals bedoeld in artikel 16e van de Wet.
Overeenkomsten
De Realisatieovereenkomst en de Aansluit- en Transportovereenkomst.
Overdrachtspunt
Een fysiek punt dat de interface vormt tussen enerzijds de Aansluiting en anderzijds de Installatie,
zoals omschreven in Bijlage 2 bij de Realisatieovereenkomst en in Bijlage 2 bij de Aansluit- en
Transportovereenkomst.
Overplantingscapaciteit
Het transportvermogen dat meer bedraagt dan het Transportvermogen Invoeden.
Partij of Partijen
Een partij of de partijen bij een van de Overeenkomsten, zijnde TenneT en/of Aangeslotene.
Platform
Het offshore onderstation van TenneT, het platform waarop de Aansluiting aanwezig is of wordt
aangebracht.
Primair Overdrachtspunt
Elk primair Overdrachtspunt zoals omschreven in Bijlage 2 bij de Realisatieovereenkomst en Bijlage 2
bij de Aansluit- en Transportovereenkomst.
Programmaverantwoordelijke partij (PV)
Aangeslotene dan wel diens vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor haar Onbalans zoals
bedoeld in artikel 9.10 van de Netcode Elektriciteit en artikel 31 van de Wet.
Realisatieovereenkomst
De tussen TenneT en Aangeslotene gesloten realisatieovereenkomst en de bijlagen daarbij, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Relevante Representatieve Organisaties
De representatieve organisaties zoals bedoeld in artikel 54 van de Wet, die de op het Net op zee
aangesloten partijen vertegenwoordigen.
Requirements for Generators (RfG)
De EU Verordening tot vaststelling van een netwerkcode betreffende eisen voor aansluiting van
electriciteitsproducenten op het net (Requirements for Generators), die op offshore-power park
modules van toepassing is.
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SDE+-Subsidie
Een subsidie zoals bedoeld in hoofdstuk 3.2 van de Wet windenergie op zee, inclusief besluiten tot
verlening of vaststelling van de subsidie.
Secundair Overdrachtspunt
Elk secundair Overdrachtspunt zoals omschreven in Bijlage 2 bij de Realisatieovereenkomst en
Bijlage 2 bij de Aansluit- en Transportovereenkomst.
Tariefbesluit
Een toepasselijk tariefbesluit voor TenneT zoals vastgesteld door de ACM op grond van artikel 41c
van de Wet.
Tarievenblad
Het tarievenblad waarop ter informatie door Aangeslotene aan TenneT verschuldigde gereguleerde
tarieven en gereguleerde vergoedingen staan vermeld.
TenneT
TenneT TSO B.V.
Tertiair Overdrachtspunt
Elk tertiair Overdrachtspunt zoals omschreven in Bijlage 2 bij de Realisatieovereenkomst en Bijlage 2
bij de Aansluit- en Transportovereenkomst.
Transportvermogen Invoeden
Het contractueel overeengekomen op de Aansluiting beschikbaar gestelde transportvermogen zoals
bedoeld in artikel 7.1 van de Netcode Elektriciteit dat Aangeslotene mag invoeden op het Net op zee,
zoals gespecificeerd in Bijlage 1 bij de Aansluit- en Transportovereenkomst.
Verordening
Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003, alsmede de op grond daarvan vastgestelde wetgeving
en richtsnoeren.
Vertrouwelijke Informatie
Heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.
Werkdag
Een werkdag zoals bedoeld in de Begrippencode Elektriciteit.
Wet
De Elektriciteitswet 1998 (inclusief de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 tijdig realiseren
doelstellingen Energieakkoord) en op grond daarvan aangenomen wet- en regelgeving.
Wet windenergie op zee
De Wet windenergie op zee en op grond daarvan aangenomen wet- en regelgeving.
Windvergunning
De aan Aangeslotene verleende vergunning zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet windenergie op
zee.
WTG
Wind Turbine Generator of windturbine.
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Artikel 2 – Onderhoud, inspectie, vervanging, verplaatsing en verwijdering
van de Aansluiting
1. Behoudens indien en voor zover anders bepaald in een van de Overeenkomsten wordt de
Aansluiting uitsluitend overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 2 bij de Aansluit- en
Transportovereenkomst door en voor rekening van TenneT onderhouden, geïnspecteerd,
vervangen, verplaatst en/of verwijderd. TenneT pleegt voorafgaand daaraan overleg met
Aangeslotene, tenzij de situatie voorafgaand overleg onmogelijk maakt.
2. Indien blijkt dat de Aansluiting niet voldoet of niet heeft voldaan aan de daaraan in redelijkheid te
stellen vereisten, worden de desbetreffende gebreken door en voor rekening van TenneT
hersteld.
3. Elke aanpassing van de Aansluiting is voor rekening van TenneT, tenzij de aanpassingen
plaatsvinden op verzoek van Aangeslotene of het gevolg zijn van het handelen of nalaten van
Aangeslotene, in welk geval de aanpassing(en) voor rekening van Aangeslotene komt/komen.
4. Wanneer in de toekomst voor het Net op zee een gereguleerde aansluitvergoeding wordt
ingevoerd die de kosten als bedoeld in Artikel 2.1, Artikel 2.2 en/of Artikel 2.3 wordt geacht te
dekken, zijn de kostenverdelingsregelingen van Artikel 2.1, Artikel 2.2 en/of Artikel 2.3, voor zover
deze kosten deel uitmaken van de gereguleerde aansluitingsvergoeding, niet langer van
toepassing.

Artikel 3 – Exclusieve rechten
1. Partijen erkennen en komen overeen dat de exclusieve rechten op het Net op zee berusten bij
TenneT en dat TenneT, voor zover rechtens mogelijk, de juridische en economische eigenaar van
het Net op zee is (met inbegrip van de Aansluiting, het Primaire Overdrachtspunt en het Platform).
2. De exclusieve rechten en, voor zover rechtens mogelijk, de juridische en economische eigendom
van de apparatuur die deel uitmaakt van of wordt gebruikt in verband met de Aansluiting en/of het
Platform berusten bij TenneT of, waar van toepassing, bij de derde die de apparatuur namens
TenneT heeft geïnstalleerd, met uitzondering van de apparatuur die Aangeslotene heeft
geïnstalleerd op de voor Aangeslotene op het Platform gereserveerde ruimte, of op een andere
locatie op het Platform voor zover TenneT hiervoor toestemming gegeven heeft.
3. Partijen erkennen en komen overeen dat de exclusieve rechten op de apparatuur die door
Aangeslotene is geïnstalleerd in de voor Aangeslotene op het Platform gereserveerde ruimte, of
op een andere locatie op het Platform voor zover TenneT hiervoor toestemming gegeven heeft,
berusten bij Aangeslotene en dat Aangeslotene daarvan de juridisch en economisch eigenaar is.
4. Elke Partij neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen en verleent alle nodige medewerking
om de exclusieve of eigendomsrechten van de andere Partij of van de in Artikel 3.2 of 3.3
hierboven bedoelde derde te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het verlenen
van medewerking bij het vestigen van een zakelijk recht voor zover rechtens mogelijk.

Artikel 4 – Rechten en verplichtingen
1. Indien TenneT namens Aangeslotene of derden voornemens is om
(i) elektriciteitskabels te installeren, aansluitingen aan te leggen en/of aftakkingen van reeds
bestaande aansluitingen te realiseren; of
(ii) dergelijke elektriciteitskabels, aansluitingen en/of aftakkingen te exploiteren, in stand te
houden, uit te breiden, aan te passen of te verwijderen,
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zal TenneT voorafgaand overleg plegen met Aangeslotene indien dit voornemen van invloed kan
zijn op de Aansluiting.
2. Indien redelijkerwijs niet voorkomen kan worden dat een kabel van Aangeslotene en een kabel die
deel uitmaakt van het Net op zee elkaar kruisen (crossing) of in de veiligheidszone van een
andere kabel wordt gelegd (proximity), zullen Partijen alles doen wat in hun vermogen ligt ('best
endeavour') om 'crossing' overeenkomsten, respectievelijk nabijheidsovereenkomsten ('proximity
agreements') te sluiten. Het is Partijen niet toegestaan de in de voorgaande zin bedoelde kabel
aan te leggen zolang daarover geen schriftelijke overeenstemming is bereikt.
3. Elke Partij verbindt zich, voor zover dit redelijkerwijs in haar macht ligt, zich te onthouden van elk
handelen of nalaten dat:
(i) de bedrijfsvoering van de andere Partij kan belemmeren;
(ii) de veilige locatie, het onderhoud of de reparatie van elektriciteitskabels, de Aansluiting,
aftakkingen, het Platform of de Installatie in gevaar kan brengen; en/of
(iii) een risico kan opleveren voor personen of goederen.

Artikel 5 – Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Tenzij in dit Artikel 5 anders is bepaald, is een Partij uitsluitend gerechtigd haar rechten of
verplichtingen uit hoofde van een van de Overeenkomsten over te dragen met de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal
worden onthouden.

2. TenneT is gerechtigd haar rechtsbetrekking met Aangeslotene uit hoofde van een van de
Overeenkomsten over te dragen aan een Netbeheerder, met dien verstande dat TenneT de
naleving van de verplichtingen door die derde uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst
dient te waarborgen. Aangeslotene verleent nu voor alsdan toestemming voor een dergelijke
overdracht.

Artikel 6 – Facturering en betaling
1. TenneT verstrekt Aangeslotene elke maand een gespecificeerde papieren factuur waarop alle
door Aangeslotene op grond van de Overeenkomsten verschuldigde bedragen staan vermeld. De
door Aangeslotene op grond van (i) de Realisatieovereenkomst en (ii) de Aansluit- en
Transportovereenkomst verschuldigde bedragen worden afzonderlijk in rekening gebracht.
2. Alle gefactureerde bedragen luiden in euro’s (€).
3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen, tarieven en vergoedingen die in de
Overeenkomsten worden genoemd of waarnaar in de Overeenkomsten wordt verwezen exclusief
eventuele Belastingen. Voor zover Belasting (uitgezonderd verlegde belastingen) wordt geheven
op of in verband met de levering van diensten of goederen uit hoofde van de Overeenkomsten,
dient Aangeslotene, naast de desbetreffende bedragen, tarieven of vergoedingen, aan TenneT
een bedrag te voldoen dat gelijk is aan het bedrag van de desbetreffende Belasting, tegen
verstrekking van een op grond van de toepasselijke belastingwetgeving afdoende en geldige
factuur.
4. Tenzij de wet anders voorschrijft, dient elk bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomsten
verschuldigd of anderszins opeisbaar is te worden voldaan vrij van enige Belastinginhouding.
Indien Aangeslotene verplicht is Belasting in te houden op een betaling uit hoofde van de
Overeenkomsten, wordt het bedrag van door Aangeslotene verschuldigde betaling verhoogd met
een zodanig bedrag dat (na de Belastinginhouding) een bedrag overblijft dat gelijk is aan het
bedrag dat verschuldigd zou zijn als er geen Belasting ingehouden hoefde te worden.
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5. Elke onbetwiste factuur (of het onbetwiste deel van een factuur) dient binnen dertig (30)
Werkdagen na de factuurdatum zonder enige korting te worden voldaan op de door TenneT
aangegeven wijze.
6. Ingeval Aangeslotene een factuur of een deel daarvan betwist, dient zij TenneT daarvan binnen
dertig (30) Werkdagen na ontvangst van de factuur van TenneT schriftelijk op de hoogte stellen,
onder vermelding van de reden van de betwisting. Indien Partijen er binnen vijftien (15)
Werkdagen nadat Aangeslotene haar betwisting van een factuur aan TenneT kenbaar heeft
gemaakt niet in slagen overeenstemming te bereiken, kan elke Partij het geschil voorleggen aan
de rechtbank in Arnhem, Nederland. Totdat het geschil finaal is beslecht wordt over de betwiste
factuur (of het betwiste deel van een factuur) geen wettelijke rente berekend (zoals bedoeld in
artikel 6:119 BW).
7. Ingeval van te late betaling is Aangeslotene van rechtswege in verzuim en verplicht tot betaling
van wettelijke rente (zoals bedoeld in artikel 6:119 BW) vanaf het moment waarop de factuur
opeisbaar wordt. Alle door TenneT in verband met het innen van achterstallige bedragen
gemaakte redelijke kosten zijn voor rekening van Aangeslotene, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot juridische en andere kosten en advocaatkosten.
8. Het is Aangeslotene niet toegestaan om op basis van artikel 6:127 e.v. BW door haar te
ontvangen bedragen met door haar op grond van de Overeenkomsten verschuldigde bedragen te
verrekenen, behoudens ingeval van verrekeningen in het kader van een faillissement of uitstel van
betaling zoals bedoeld in artikel 53 of artikel 234 van de Faillissementswet.
9. De kosten voor door derden uitgevoerde compliance werkzaamheden (inclusief toetsing van de
specificaties van de Installatie en verificatie) kunnen direct door de betreffende derde partij in
rekening worden gebracht bij Aangeslotene, ten behoeve van wie deze kosten gemaakt zijn.

Artikel 7– Zekerheid
1. TenneT is gerechtigd Aangeslotene te verzoeken financiële zekerheid te stellen voor alle
bedragen die Aangeslotene op grond van een van de Overeenkomsten verschuldigd is, indien aan
elk van de volgende criteria is voldaan:
a. Aangeslotene voldoet niet aan haar betalingsverplichtingen of heeft de laatste drie maanden
niet aan haar betalingsverplichtingen voldaan, en
b. TenneT heeft redelijke gronden om aan te nemen dat Aangeslotene niet in staat of niet bereid
is aan haar onbetwiste of niet op redelijke gronden betwiste betalingsverplichtingen te
voldoen.
2. De financiële zekerheid staat in verhouding met het door Aangeslotene verschuldigde bedrag en
kan worden geannuleerd zodra Aangeslotene gedurende een aaneengesloten periode van drie
maanden aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle tekeningen, specificaties, werkbladen, verslagen, ontwerpen, modellen en andere materiële
en immateriële bedrijfsinformatie, inclusief alle verwante intellectuele eigendomsrechten, die door
een Partij voor de realisatie van de Aansluiting zijn verstrekt aan de andere Partij en/of door een
Partij beschikbaar zijn gesteld in verband met de door de andere Partij uit te voeren
bouwwerkzaamheden(de "Bedrijfsinformatie"),, blijven de exclusieve eigendom van
eerstgenoemde Partij, en dienen bij voltooiing of beëindiging van de Overeenkomsten of op
verzoek van eerstgenoemde Partij aan haar te worden geretourneerd, tenzij een Partij wettelijk
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verplicht is deze Bedrijfsinformatie te behouden. Partijen erkennen en komen overeen dat
eerstgenoemde Partij de eigenaar en/of maker is van de Bedrijfsinformatie.

Artikel 9 – Overige rechten en verplichtingen
1. TenneT voert de Overeenkomsten uit met de zorg die van een Netbeheerder verwacht mag
worden. In het bijzonder neemt TenneT alle maatregelen die in redelijkheid nodig zijn om te
voorkomen dat onnodige of onevenredige hinder of schade voor Aangeslotene wordt veroorzaakt
als gevolg van uit te voeren werkzaamheden.
2. TenneT is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van haar verplichtingen en het
uitoefenen van haar rechten jegens Aangeslotene. De verantwoordelijkheid voor het handelen of
nalaten van deze derden berust bij TenneT.
3. Aangeslotene is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van haar verplichtingen en
het uitoefenen van haar rechten, op voorwaarde dat derden worden ingeschakeld met
inachtneming van de voorschriften zoals vermeld in Bijlage 5 bij de Realisatieovereenkomst en
Bijlage 6 bij de Aansluit- en Transportovereenkomst. Aangeslotene stelt TenneT op de hoogte van
het inschakelen van derden. De verantwoordelijkheid voor de handelingen of nalaten van deze
derden berust bij Aangeslotene.
4. Partijen zijn over en weer verplicht elkaar bij de toepassing en de uitvoering en het toezien op de
naleving van de Overeenkomsten alle medewerking te verlenen, in het bijzonder door:
a. de andere Partij tijdig alle informatie, gegevens en beslissingen te verstrekken die nodig zijn
voor het op de juiste wijze in werking stellen, gebruik en exploitatie van de Aansluiting of de
Installatie;
b. de andere Partij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van alle relevante gegevens,
gebeurtenissen of wijzigingen in de omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot
geconstateerde of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in of op de Aansluiting,
met inbegrip van de Meetinrichting en het verbreken van het zegel daarvan;
c. de andere Partij tijdig in kennis te stellen van een adres- of naamswijziging; en
d. alle benodigde medewerking te verlenen bij het in werking stellen van de Aansluiting en het
uitvoeren van werkzaamheden aan de Aansluiting door TenneT, inclusief
onderhoudswerkzaamheden, inspecties en compliance testen. Aangeslotene heeft geen enkel
recht op vergoeding voor het verlenen van deze medewerking, tenzij in een van de
Overeenkomsten nadrukkelijk anderszins is overeengekomen.
5. Behoudens indien en voor zover anders bepaald in een van de Overeenkomsten, worden alle
aanvragen voor vergunningen en overige toestemmingen die zijn vereist voor de realisatie en
beheer van de Aansluiting ingediend door TenneT en zijn kosten in dit kader voor rekening van
TenneT.

Artikel 10 – Opschorting
1. In geval een van de Partijen haar financiële verplichtingen uit de Realisatieovereenkomst en/of de
Aansluit- en Transportovereenkomst niet nakomt, is de andere Partij niet bevoegd daarom haar
verplichtingen voortvloeiend uit de Realisatieovereenkomst of de Aansluit- en
Transportovereenkomst, op te schorten in de zin van afdeling 6.1.8 BW (Opschortingsrechten).
2. Onverminderd het bepaalde in Artikel 10.1 is TenneT alleen gerechtigd haar verplichtingen
voortvloeiend uit de Realisatieovereenkomst of de Aansluit- en Transportovereenkomst op te
schorten in de zin van afdeling 6.1.8 BW (Opschortingsrechten) ten behoeve van het uitvoeren
van haar wettelijke taken.
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Artikel 11 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding
1. Voor zover enige door Aangeslotene geleden schade het gevolg is van een gebeurtenis die wordt
genoemd in de wettelijke compensatieregels van artikel 16f van de Wet of in uit artikel 16f van de
Wet voortvloeiende regelgeving of besluiten, is de aansprakelijkheid van TenneT beperkt tot de
rechten van Aangeslotene op grond van de voornoemde wettelijke compensatieregeling, ongeacht
of de schade daadwekelijk op grond van die regeling wordt vergoed. Het in artikel 16f van de Wet
bepaalde is exclusief van toepassing op de gevolgen van vertraging in of het niet beschikbaar zijn
van de Aansluiting of het Net op zee. Het recht op compensatie van Aangeslotene op grond van
de Wet wordt door geen enkele bepaling in deze Algemene Voorwaarden beperkt of uitgebreid.
Vertraging of het niet beschikbaar zijn van de Aansluiting of het Net op zee leidt niet tot enige
contractuele of andere aansprakelijkheid van TenneT op grond van deze Algemene Voorwaarden.
2. Onverminderd het bepaalde in Artikel 11.1, is TenneT niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van een verstoring in de spanningshuishouding (inclusief spanningsdips en transiënten).
3. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomsten en onverminderd het bepaalde in Artikel 11.1, is
elke aansprakelijkheid van een Partij op grond van de Overeenkomsten, ongeacht de juridische
grondslag (contractueel of anderszins), beperkt tot zaakschade en personenschade, of voor
tijdelijke maatregelen die de andere Partij moet nemen door niet-nakoming door de (vermeend)
aansprakelijke Partij; er ontstaat geen aansprakelijkheid voor overige schade, inclusief maar niet
beperkt tot gederfde winst of inkomsten of immateriële schade.
4. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomsten, ongeacht de juridische grondslag (contractueel of
anderszins), en onverminderd het bepaalde in Artikel 11.1,
a. is de aansprakelijkheid van TenneT op grond van de Overeenkomsten beperkt tot maximaal
EUR 25 miljoen (zegge: 25 miljoen euro) per gebeurtenis, met een totaalbedrag van EUR 50
miljoen (zegge: vijftig miljoen euro) per jaar.
b. is de aansprakelijkheid van Aangeslotene op grond van de Overeenkomsten beperkt tot
maximaal EUR 100 miljoen (zegge: honderd miljoen euro) per gebeurtenis, met een
totaalbedrag van EUR 100 miljoen (zegge: honderd miljoen euro) per jaar.
5. De in de Artikel 11.2, Artikel 11.3 en Artikel 11.4, genoemde beperkingen zijn niet van toepassing
indien en voor zover de aan een Partij toegebrachte schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van het leidinggevend personeel van de andere Partij.
6. Partijen zijn, ongeacht de juridische grondslag (contractueel of anderszins) niet aansprakelijk
jegens elkaar voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten door derden, inclusief andere
exploitanten van windparken, andere netbeheerders van zowel openbare als particuliere netten en
derden aangeslotenen op openbare en particuliere netten. Het bepaalde in de voorgaande zin
strekt zich niet uit tot aansprakelijkheid voor door de Partijen ingeschakelde derden.
7. Een Partij dient vorderingen bij de andere Partij onder (een van) de Overeenkomsten of in hun
onderlinge relatie, ongeacht de juridische grondslag (contractueel of anderszins), uiterlijk binnen
één jaar nadat de Partij kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de
vermeende niet-nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomsten of andere gebeurtenis die
aanleiding gaf tot de vordering. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt elk
recht om schadevergoeding te vorderen.
8. Op de bepalingen van dit Artikel 11 kan tevens een beroep worden gedaan door de eigenaar van
het Net op zee, de eigenaar van de Installatie, elke andere eigenaar of exploitant van een offshore
windpark en door de werknemers of ondergeschikten van de Partijen, de hierboven genoemde
natuurlijke of rechtspersonen of derde partijen die exclusieve rechten hebben op de activa als
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bedoeld in dit Artikel 11. Voor de strekking van dit Artikel 11.8, omvat een eigenaar of exploitant
van een windpark op zee tevens een derde wiens Installatie is aangesloten op het Net op zee.

Artikel 12 – Geheimhouding
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 79 van de Wet dienen Partijen de informatie die zij in
verband met de uitvoering van de Overeenkomsten van elkaar ontvangen (de "Vertrouwelijke
Informatie") vertrouwelijk te behandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
Bedrijfsinformatie en overige zakelijke informatie, voor zover deze informatie niet algemeen
bekend of toegankelijk is. Partijen verklaren de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken
voor de in de Overeenkomsten opgenomen doeleinden.
2. Het is elke Partij toegestaan de Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan derden die door
die Partij worden ingeschakeld om werkzaamheden uit te voeren, voor zover dit voor de uitvoering
van de werkzaamheden door deze derden noodzakelijk is en mits deze derden worden gebonden
aan een geheimhoudingsplicht die niet minder strikt is dan welke is opgenomen in dit Artikel 12.
Het is elke Partij verder toegestaan Vertrouwelijke Informatie bekend te maken voor zover de wet
of een bevoegde rechter of toezichthoudende instantie dit vereist.
3. Onverminderd het bepaalde in Artikel 12.2, is het een Partij niet toegestaan Vertrouwelijke
Informatie bekend te maken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere Partij, behoudens voor zover de wet of een bevoegde rechtbank of toezichthoudende
instantie dit vereist.
4. Partijen blijven ook na beëindiging van de Aansluit- en Transportovereenkomst en/of de
Realisatieovereenkomst aan de verplichtingen van dit Artikel 12 gebonden.

Artikel 13 – Naleving van en verwijzingen naar toepasselijk recht
1. Partijen zijn verplicht bij het uitvoeren van de uit de Overeenkomsten voortvloeiende
verplichtingen alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, met inbegrip van maar niet
beperkt tot de Wet, de Verordening, de Codes en de Europese Codes.

2. Alle verwijzingen in de Overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden naar wet- en regelgeving
omvatten alle wijzigingen in die wetgeving nadat de Overeenkomsten zijn aangegaan en vormen
derhalve verwijzingen naar de meest recente versie van die wetgeving.

Artikel 14 – Beëindiging en opzegging
1. Het is Partijen niet toegestaan de Overeenkomsten eenzijdig te beëindigen of op te zeggen,
behalve in een van de in dit Artikel 14 genoemde gevallen.
2. Elke Partij is gerechtigd (een van) de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder
nadere ingebrekestelling te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
andere Partij, indien een van de volgende gevallen zich voordoet:
a. de aanwijzing van TenneT zoals bedoeld in artikel 10, negende lid juncto 15a van de Wet
eindigt, tenzij een andere partij TenneT op grond van de Wet opvolgt als beheerder van het
Net op zee en TenneT voornemens is haar contractuele positie aan die partij over te dragen;
b. de Windvergunning is ingetrokken of verlopen of Aangeslotene heeft de levering van
elektriciteit aan het Net op zee via de Aansluiting gestaakt gedurende een periode van ten
minste zes maanden nadat Aangeslotene is begonnen met de levering van elektriciteit, tenzij
dit het gevolg is van technische problemen van de Installatie die waarschijnlijk binnen een
redelijke termijn opgelost kunnen worden;
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aan een van de Partijen is surseance van betaling verleend, een van de Partijen is failliet
verklaard of een van de Partijen heeft een aanvraag tot faillissement ingediend, tenzij die
Partij of haar gemachtigde binnen een door de andere Partij aangegeven termijn, die in de
gegeven omstandigheden redelijk is, voldoende (financiële) zekerheid stelt.

3. Naast de in Artikel 14.2 genoemde gevallen en onverminderd het bepaalde in artikel 6:83 BW, is
TenneT tevens gerechtigd (een van) de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder
nadere ingebrekestelling te ontbinden indien:
a. nadat Aangeslotene bij deurwaardersexploot in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke
termijn is gegund om het verzuim te herstellen, Aangeslotene niet aan haar uit de
desbetreffende Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen voldoet binnen de in de
ingebrekestelling vermelde termijn;
b. nadat Aangeslotene bij deurwaardersexploot in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke
termijn is gegund om het verzuim te herstellen, Aangeslotene niet aan haar uit de betreffende
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen anders dan betalingsverplichtingen voldoet
binnen de in de ingebrekestelling vermelde termijn en indien dit verzuim de ontbinding
rechtvaardigt in het belang van de veiligheid van personen en goederen of de veiligheid en/of
betrouwbaarheid van de openbare elektriciteitsvoorziening;
c. de Programmaverantwoordelijke voor de Aansluiting zijn status verliest en Aangeslotene deze
situatie niet binnen de daarvoor in Artikel 15 1b, gestelde termijn herstelt.
4. Ontbinding leidt niet tot een verplichting tot ongedaanmaking van ingevolge de desbetreffende
Overeenkomst ontvangen prestaties.
5. TenneT is gerechtigd de Aansluiting buiten werking te stellen met ingang van het moment waarop
de Aansluit- en Transportovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd of eenzijdig
wordt ontbonden.
6. Nadat de Aansluit- en Transportovereenkomst met TenneT met wederzijds goedvinden is
beëindigd of eenzijdig is ontbonden, dient Aangeslotene alle kabels, apparatuur en overige zaken,
overeenkomstig het bepaalde in de Windvergunning en de instructies van TenneT, zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk, op eigen kosten te verwijderen. De afspraken omtrent toegang tot het
Platform of een (onder)station van TenneT, alsmede veiligheid zoals opgenomen in Bijlage 6 bij
de Aansluit- en Transportovereenkomst blijven gelden totdat aan dit lid is voldaan.

Artikel 15 – Verlies van status als Programmaverantwoordelijke partij (PV)
1. Onverminderd het in Artikel 14.3, aanhef en onder (c) van deze Algemene Voorwaarden bepaalde
is het navolgende van toepassing ingeval Aangeslotene niet langer een PV heeft aangewezen:
a. Aangeslotene stelt TenneT onmiddellijk van deze situatie in kennis. Partijen dienen elkaar zo
spoedig mogelijk te informeren over de door hen te nemen maatregelen gedurende deze
situatie;
b. Aangeslotene dient de situatie te herstellen door zo snel mogelijk nadat de in Artikel 15.1
genoemde situatie is ontstaan, een nieuwe PV aan te wijzen. Indien een nieuwe PV niet
binnen twee dagen is aangewezen, zal de procedure "3.5 Scenario P1: Wegvallen (erkenning
of faillissement) van PV", als beschreven in het document "Detailprocesmodel
Leveringszekerheid E en G, Versie 2.0", van de Werkgroep Leveringszekerheid (ACM
zaaknummer 14.1350.52), of de alsdan geldende regeling hiervoor, worden toegepast;
c. Aangeslotene dient het invoeden van elektriciteit in de Aansluiting en/of het verbruik van
elektriciteit zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.
2. Voor de elektriciteit die via de Aansluiting is uitgewisseld gedurende de periode waarin
Aangeslotene niet langer een PV heeft aangewezen, brengt TenneT overeenkomstig het
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bepaalde in de systematiek van Onbalans van de Netcode een bedrag bij Aangeslotene in
rekening alsof er een nulprogramma is ingediend. Daarbovenop is Aangeslotene TenneT een
bedrag gelijk aan 10% van de Onbalansprijs verschuldigd.

Artikel 16 – Afwijking van en wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
1. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bindend indien
schriftelijk door Partijen overeengekomen in de Overeenkomsten en/of de Bijlagen.
2. TenneT is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Alvorens hiertoe over te
gaan legt zij de voorgestelde wijziging ter consultatie voor aan de Relevante Representatieve
Organisaties met als doel het bereiken van overeenstemming over het voorstel.
3. TenneT stelt Aangeslotene schriftelijk van elke wijziging in de Algemene Voorwaarden in kennis.
De wijziging treedt in werking op een door TenneT vast te stellen moment, maar niet eerder dan
tien Werkdagen na verzending van de in de voorgaande zin genoemde kennisgeving.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en taal
1. Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De Overeenkomsten zijn aangegaan in de Nederlandse taal. Partijen beschikken over een
Engelse vertaling van de Overeenkomsten. In geval van discrepanties tussen de Nederlandse en
de Engelse tekst is de Nederlandse versie bindend.

Artikel 18 – Geschillen
1. Partijen proberen eventuele geschillen in der minne te schikken.
2. Indien Partijen er niet in slagen geschillen in der minne te schikken, worden alle uit de
Overeenkomsten voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen – inclusief geschillen
over het bestaan en de geldigheid van de Overeenkomsten – aan de bevoegde rechter in Arnhem
voorgelegd.
3. De bepalingen van dit Artikel laten het recht der Partijen om een geschil overeenkomstig het
bepaalde in artikel 51 van de Wet voor te leggen aan de ACM onverlet.

Artikel 19 – Slotbepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘TenneT Algemene Voorwaarden
voor de Aansluiting en Transport van elektriciteit op zee, TenneT 2016, inclusief
Realisatievoorwaarden’.
2. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van TenneT, waar een gratis
exemplaar verkrijgbaar is, en zijn gepubliceerd op de website www.tennet.eu.

