
 

Toegangscontract 1/4 [] 
Bijlage 10:  [] V1/2013 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARP vaste bandlevering: 
Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bijlage 10: Vaste bandlevering ref:Datum: 
(zie artikels 8, 11 en 20) 

Deze Bijlage  maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met als referentie [] en 
beoogt het geval waarin de Netgebruiker voor hetzelfde toegangspunt (waarvoor, 
overeenkomstig voornoemd Toegangscontract, hij zelf optreedt als Toegangshouder of 
waarvoor hij een derde heeft aangeduid als Toegangshouder) 

 leveringscontracten heeft afgesloten met meerdere leveranciers; en 
 waarbij één of meerdere van deze leveringscontracten de levering van een vaste 

hoeveelheid energie (hierna vaste bandlevering) tot voorwerp heeft. 

Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 

Deze Bijlage regelt de aanwijzing door de Toegangshouder van de Toegangs-
verantwoordelijke die de bandlevering die hem aanbelangt, toegewezen kreeg in een 
Afnamepunt overeenkomstig deel III b) van deze Bijlage en die hierna 
“Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering” genoemd wordt. 

Deel I: Informatie van de betrokken partijen 

Gegevens van de Netgebruiker 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Onderneming [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail:  [] 

verklaart de Netgebruiker te zijn van de Afnamepunten met volgende kenmerken: 

Toegangspunten 
(afnamepunten) 

(EAN-code) 
Naam Toegangspunt + 

adres van de site 

  

De Netgebruiker verklaart een contract gesloten te hebben met een leverancier voor de 
levering aan de hierboven vermelde afnamepunten van een vaste bandlevering, waarvan de 
kenmerken hierna bepaald worden. 
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Gegevens van de leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deze vaste bandlevering zal opgenomen worden in de evenwichtsperimeter van de 
toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering volgens de modaliteiten hierna 
bepaald. Deze Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering gaat hiermee 
akkoord. 

Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering] 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deel II: Kenmerken van een vaste bandlevering 

Het vermogen dat hieronder vermeld wordt als vaste bandlevering is een vermogen dat op 
voorhand bepaald wordt tussen de Netgebruiker en de leverancier van de vaste 
bandlevering en vastligt voor de duurtijd hieronder beschreven. De Netgebruiker bevestigt 
dat de levering van deze bandlevering gebeurt aan de in deze Bijlage vermelde 
afnamepunten en bevestigt de grootte en de periode van de vaste bandlevering zoals 
hieronder aangegeven. De Netgebruiker waarborgt de juistheid van deze gegevens. 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering bevestigt bandlevering ten 
belope van 

[] (de waarde dient uitgedrukt te zijn in MW) 

op te nemen in zijn evenwichtsperimeter en dit volgens de modaliteiten hierna bepaald en 
deze vaste bandlevering geldt voor de periode gaande van: 

 [] (datum) vanaf 00:00 (uur) tot en met 

 [] (datum) tot 24:00 (uur) 
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Een vaste bandlevering dient een minimum duurtijd te hebben van 1 kalendermaand. 

Bij wijziging van de vaste bandlevering vóór de einddatum hierboven vermeld, dient er een 
nieuwe versie van dit formulier ondertekend te worden, met de volledige nieuwe vaste 
bandlevering daarin vermeld, en overgemaakt te worden aan de dienst Customer Service en 
dit minstens 2 werkdagen voor het begin van de aanpassing met de vermelding van 
“aanpassing van vaste bandlevering” voorzien in ref.: [] met datum[] 
De Netgebruiker bevestigt dat de Nominatie van de Toegangsverantwoordelijke belast met 
de vaste bandlevering, voornoemde vermelde waarde van de vaste bandlevering, inclusief 
de netverliezen1, dient te omvatten. Door de ondertekening van deze Bijlage is de 
Netgebruiker vrijgesteld de Nominatie voor de vaste bandlevering dagelijks te bevestigen/in 
te dienen. 

Deel III: Toekenningen aan de evenwichtsperimeters 

A:  Toekenning van de opvolging van de belasting aan de perimeter van de 
toegangsverantwoordelijke belast met de afname zoals bepaald in Bijlage 3, 3bis of 
3ter van het Contract 

De Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder is ertoe gehouden aan 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van dit Afnamepunt (of aan de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in geval van ondertekening van 
Bijlage 3ter), vanaf en gedurende de aanduiding als Toegangsverantwoordelijke 
belast met de afname (of de injectie in geval van ondertekening van Bijlage 3ter) voor 
voornoemd afnamepunt, de gegevens te verschaffen die hem er toe in staat stellen 
om zijn dagelijkse Nominatie in te dienen. Bij het verschaffen van deze gegevens 
dient rekening gehouden te worden met onderstaande formule met betrekking tot de 
opvolging van de belasting, dewelke niet negatief kan zijn. De opvolging van de 
belasting wordt berekend aan de hand van volgende formule: 

푂푉퐵 = 	푀퐴푋	 0	; 	퐴퐸 −	 퐵퐿  

met: 

OVB = opvolging van de belasting; 
ku = kwartuur; 
AE = afgenomen energie van het betreffende Afnamepunt; 
NBL = aantal vaste bandleveringen in het betreffende Afnamepunt; 
BL = vaste bandlevering. 

Deze opvolging van de belasting vermenigvuldigd met (1+X) (waarbij X een correctie 
is voor de netverliezen volgens het artikel 161 en 162 van het Technisch Reglement 
Transmissie) zal de waarde zijn die opgenomen wordt in de evenwichtsperimeter van 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging. De factor X zal, uitgedrukt in 
een percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia en kan aangepast 
worden indien nodig op basis van de gemeten verliezen. 

B:  Toekenning van de vaste bandlevering aan de perimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering 

Wanneer de afgenomen energie, voor een gegeven kwartuur, in het hierboven 
vermelde afnamepunt hoger of gelijk is dan de waarde van de vaste bandlevering 
zoals hierboven aangegeven, (of de som van de vaste bandleveringen indien er meer 
dan 1 vaste bandlevering is), zal de waarde van de vaste bandlevering zoals 
hierboven aangegeven, vermenigvuldigd met (1+X) opgenomen worden in de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering. 

                                                   
1 Netverliezen: de energie die verloren gaat in het Elia-Net door het fysisch mechanisme gekend als het Joule-effect. 
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Indien de afgenomen energie, voor een gegeven kwartuur, in het betrokken 
afnamepunt lager ligt dan de waarde van de vaste bandlevering zoals hierboven 
aangegeven, (of de som van de vaste bandleveringen indien er meer dan 1 vaste 
bandlevering is), zal: 

- in geval er slechts 1 vaste bandlevering is op het betrokken afnamepunt, de 
afgenomen energie, vermenigvuldigd met (1+X) opgenomen worden in de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering. 

- in geval van meerdere vaste bandleveringen, de afgenomen energie, 
vermenigvuldigd met (1+X), pro rata van de waarde van de vaste 
bandleveringen voor het betrokken kwartuur, verdeeld worden. Het deel 
toegewezen aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering opgenomen worden in zijn evenwichtsperimeter. 

Handtekening Netgebruiker 

_______________________Datum: 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering 

_______________________Datum 

Handtekening Toegangshouder (ingeval verschillend van Netgebruiker) 

________________________Datum 

Handtekening van de overeenkomstige energieleverancier (indien die verschilt van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering) 

_______________________Datum 


