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0[ ] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[ ] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met injectie lokale productie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

 Bijlage 3bis B):[ ]
Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 

belast met de injectie van de Lokale Productie en mededeling van de overeenkomstige 
energieleverancier 

(zie artikels 10, 11 en 20) 

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

Aanduiding/Wijziging (van de duur) van de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie 

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 
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  (maand/jaar) (maand/jaar)

    

In geval van ondertekening van Bijlage 9,10 of 11 moet de term “geïnjecteerde energie” die 
in deze bijlagen vernoemd wordt, begrepen worden als de geïnjecteerde energie door de 
Lokale Productie. 

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de Toegangs-
houder aangeduid als de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie 
voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. 
(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie van de Lokale Productie (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende Toegangsverantwoordelijke belast met 
de injectie van de Lokale Productie (deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen 
te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

(hierboven aanduiden wat past) 
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0[ ] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[ ] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met injectie lokale productie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale 
Productie: 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Mededeling van de gegevens van de overeenkomstige energieleverancier 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder vermeld als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 

 De Toegangsaanvrager is de leverancier; 

 De Toegangsaanvrager deelt de gegevens van de volgende leverancier mee: 
(hierboven aanduiden wat past) 

Bedrijfsgegevens leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen. 
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Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met injectie lokale productie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: 

(Handtekening Toegangshouder1) 

__________________ Datum: 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie 

__________________ Datum: 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier 

__________________ Datum: 

                                                     
1 Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de Bijlage 13 


