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Bijlage 2: ([]) 
Aanduiding van de Toegangshouder en identificatie van de Toegangspunten, 

toevoeging van Toegangspunten aan een Toegangscontract ("Switching-formulier"), 
wijziging van de geldigheidsduur van de Toegangspunten 

(zie artikel 9 en artikel 10) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie []. 

I. Aanduiding van de Toegangshouder door de Netgebruiker en hernieuwing van de aanduiding van de 
Toegangshouder 

1. Aanduiding van de Toegangshouder: 

Wanneer de Netgebruiker niet als eigen Toegangshouder optreedt, duidt hij een Toegangshouder aan overeenkomstig 
artikel 9 van het Contract. 

De ondergetekende partij (gegevens van de Netgebruiker) 

Naam, Voornaam [][] 

Functie [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Onderneming [][] 

Adres maatschappelijke zetel 
[] 
[] 
[] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW nr. [] 

duidt de hierna vernoemde Toegangshouder aan als Toegangshouder voor haar Toegangspunten en dat voor de hierna 
gepreciseerde tijdsduur. 

De ondergetekende Partij (gegevens van de Toegangshouder) 

Naam, Voornaam [][] 

Functie [] 

Onderneming [][] 

aanvaardt Toegangshouder te zijn voor de hierna geïdentificeerde Toegangspunten van de Netgebruiker en dat voor de 
hierna gepreciseerde duur. 

Met deze aanduiding verklaart de Toegangshouder zich ertoe te verbinden om aan de Netgebruiker een kopie over te 
maken van alle door de Toegangshouder ingevulde en ondertekende Bijlagen van het Toegangscontract betreffende het 
(de) Toegangspunt(en) dat (die) hem betreft (betreffen). 

Indien zijn aanduiding niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 9 van het Contract voor de Toegangshouder tot het op 
het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet, verklaart de Toegangshouder te verzaken aan zijn aanduiding als 
Toegangshouder voor het/de Toegangspunt(en) dat/die dit Gesloten Distributienet voedt/voeden, opgenomen in Bijlage 
14, zodra een Gebruiker van dit Gesloten Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent, en dit zelfs vóór 
het einde van de duur van zijn aanduiding. 
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2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangshouder 

Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de Toegangspunten geïdentificeerd in Bijlage 2 (voor 
zover de geldigheidsduur van de Toegangspunten in kwestie dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven procedure ter 
informatie mee aan de Toegangshouder en aan de Netgebruiker: 

- Bij gebrek aan een mededeling aan Elia minstens dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van 
de Toegangspunten geïdentificeerd in Bijlage 2, van de aanduiding van een (nieuwe) Toegangshouder voor deze 
Toegangspunten, verzoekt Elia de Netgebruiker schriftelijk (per e-mail en/of fax) om een Toegangshouder voor 
het (de) Toegangspunt(en) in kwestie aan te duiden ten laatste eenentwintig kalenderdagen vóór de einddatum 
van de geldigheid van de Toegangspunten geïdentificeerd in Bijlage 2. 

- Indien aan dit verzoek geen gevolg gegeven wordt, verzoekt Elia de Netgebruiker schriftelijk (per e-mail en/of fax) 
om zelf Toegangshouder te worden voor alle Toegangspunten die hem betreffen twintig kalenderdagen vóór de 
einddatum van de geldigheid van de Toegangspunten zoals geïdentificeerd in Bijlage 2. De Netgebruiker moet in 
dat geval een Toegangscontract met Elia afsluiten en aan alle voorwaarden en verplichtingen voorzien in dit 
Contract voldoen (onder andere een bankgarantie stellen) ten laatste elf kalenderdagen vóór de einddatum van 
de geldigheid van de Toegangspunten in kwestie. 

- Indien aan dit nieuwe verzoek nog altijd geen gevolg gegeven wordt, maant Elia de Netgebruiker (per e-mail en/of 
fax en met kopie aan de betrokken regulator) tien kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de 
Toegangspunten geïdentificeerd in Bijlage 2 aan om zijn eigen Toegangshouder te worden voor alle 
Toegangspunten die hem betreffen. De aanmaning zal, voor zover als nodig, aangeven dat de Netgebruiker nog 
altijd een (nieuwe) Toegangshouder voor de Toegangspunten in kwestie mag aanduiden vóór de einddatum van 
de geldigheid van de Toegangspunten geïdentificeerd in de huidige Bijlage 2. 

- Indien de Netgebruiker geen gevolg geeft aan deze aanmaning, mag Elia het (de) Toegangspunt(en) in kwestie 
uitschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid ervan. De Netgebruiker aanvaardt de gevolgen van deze 
uitschakeling. Elia zal de betrokken regulator op de hoogte brengen van deze uitschakeling. 

De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc zullen zijn getekend en de 
daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, zullen zijn gesteld. 

II. Identificatie van de Toegangspunten, toevoegingsaanvraag van Toegangspunten of wijziging van de 
geldigheidsduur van Toegangspunten: 

 De Toegangshouder wenst het (de) volgende Toegangspunt(en) te identificeren1 

 De Toegangshouder wenst het (de) volgende Toegangspunt(en) toe te voegen1 

 De Toegangshouder wenst de geldigheidsduur van het (de) volgende Toegangspunt(en) te wijzigen1: 

Toegangspunt (EAN-Code) Naam Toegangspunt (Netgebruiker _ Site) 

Adres + postcode 

Injection en/of 
offtake 

(I, O, I/O) 

Contractueel 
spannings-

niveau 
(*) 

Eerste kalendermaand 
van Toegang 2 

(maand/jaar) 

Laatste kalendermaand 
van Toegang3 
(maand/jaar) 

Nominaal vermogen Lokale 
Productie-eenheden 

(MW) 

[] [] 
[],[][][] 

[] []            /                     ²            /                     ³ [] 

Indien Elia op een meting in een Toegangspunt dat hierboven gedefinieerd werd als een Injectiepunt, een afname 
vaststelt, dan zal Elia dit punt beschouwen als een Injectie- en Afnamepunt vanaf de dag dat de meting waargenomen 
werd. Indien Elia op een meting in een Toegangspunt dat hierboven gedefinieerd als een Afnamepunt, een injectie 
vaststelt dan zal Elia dit punt beschouwen als een Injectie- en Afnamepunt vanaf de dag dat de meting waargenomen 
werd. 

(*)  Niv. 1: in 380/220/150 kV-netten 
Niv. 2: bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 
Niv. 3: in 70/36/30 kV-netten 

De melding van de Lokale Productie-eenheid geeft de Toegangshouder het recht een onderschrijving aan te vragen voor 
afname gedekt door Lokale Productie met betrekking tot het hieraan verbonden Afnamepunt. 

Handtekening Toegangshouder: (Handtekening Netgebruiker4): 

 Datum:  Datum: 

                                                   
1 Aanvinken wat past 
2 Enkel in te vullen bij 'switch in' of wijziging van Injection/Offtake, Contractueel spanningsniveau of Nominaal vermogen lokale Productie-eenheden 
3 Altijd verplicht in te vullen 
4 Handtekening Netgebruiker behoudens toelating gegeven krachtens de Bijlage 12 


