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Artikel 1: Definities 

Met hoofdletter geschreven woorden in de Algemene Voorwaarden die niet in dit artikel worden genoemd, 

zijn gedefinieerd in de Wet, Codes, de hieronder opgenomen begrippenlijst of Overeenkomst. 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarbij 

vermelde betekenis: 

 

Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden in verband met 

 Werkzaamheden ten aanzien van een Reconstructie. 

 

Codes Door de Autoriteit Consument en Markt vastgestelde codes energie, voor 

zover relevant voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Overeenkomst Iedere Overeenkomst tussen TenneT en Wederpartij met betrekking tot het 

opstellen van een Haalbaarheidsstudie  door TenneT, het opstellen van een 

Basisontwerp door TenneT of met betrekking tot de realisatie van een 

Reconstructie door TenneT, bestaande uit de Overeenkomst inclusief 

bijlagen. 

 

Partij TenneT of de Wederpartij. 

 

Partijen TenneT en de Wederpartij. 

 

Reconstructie Technische aanpassingen aan bestaande hoogspanningsverbindingen door 

TenneT op verzoek van Wederpartij. 

 

TenneT TenneT TSO B.V. te Arnhem. 

 

Wederpartij De verzoeker van een Reconstructie met wie TenneT een Overeenkomst 

 sluit. 

 

Werkterrein Het terrein waar de Reconstructie gerealiseerd wordt, dat al dan niet in 

 eigendom is van die Wederpartij. 

 

Werkzaamheden  De door TenneT uit te voeren werkzaamheden, bestaande uit – doch niet 

beperkt tot- het opstellen van een Haalbaarheidsstudie, het opstellen  van 

een Basisontwerp en het realiseren van een Reconstructie. 

 

Wet Elektriciteitswet 1998, dan wel haar opvolger. 
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Artikel 2: De Overeenkomst 

2.1 De Werkzaamheden geschieden uit hoofde van de Overeenkomst. 

 

2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat zowel TenneT als Wederpartij de 

 Overeenkomst hebben ondertekend. 

 

2.3 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat beide Partijen aan alle verplichtingen 

 voortvloeiende uit de Overeenkomst hebben voldaan. 

 

2.4 TenneT is bevoegd om zonder toestemming van Wederpartij voor de uitvoering van haar 

 verplichtingen jegens Wederpartij derden in te schakelen. Deze derden zullen onder de 

 verantwoordelijkheid van TenneT vallen. 

 

2.5  Wederpartij is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking, mede in verband met de planning, 

als de juistheid van de door of namens hem aan TenneT verstrekte inlichtingen, gegevens en 

beslissingen die nodig zijn om een Haalbaarheidsstudie uit te voeren, het Basisontwerp op te stellen 

of de realisatie van de Reconstructie naar behoren uit te voeren. 

 

Artikel 3: Algemene Voorwaarden 

3.1  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing 

 indien zij schriftelijk worden overeengekomen door Partijen. 

 

3.2 Algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook, zijn niet van 

 toepassing op de Overeenkomst en zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

3.3  In geval van strijdigheid tussen een bepaling tussen de Overeenkomst en een bepaling in deze 

 Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.  
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Artikel 4: Wijzigingen 

Elke Partij is gerechtigd om schriftelijk wijzigingen in (de uitvoering van) de Overeenkomst (inclusief de 

bijlagen) respectievelijk aanvullingen op de Overeenkomst (inclusief de bijlagen) voor te stellen aan de 

andere Partij. Deze wijzigingen in (de uitvoering van) de Overeenkomst (inclusief de bijlagen) respectievelijke 

aanvullingen op de Overeenkomst (inclusief de bijlagen) kunnen na gezamenlijk overleg en uitsluitend met 

schriftelijke toestemming van de andere Partij tot stand komen.  

Artikel 5: Vergunningen 

Tenzij Partijen anders overeenkomen in de Overeenkomst, zal TenneT de benodigde vergunningen in 

verband met de Werkzaamheden aanvragen. 

Artikel 6: Uitvoeringswerkzaamheden 

6.1 TenneT zal bij de Werkzaamheden rekening houden met de bodemgesteldheid van het Werkterrein. 

Wederpartij informeert TenneT omtrent de bodemgesteldheid, alsmede omtrent de eventuele 

verontreiniging van de grond, op of in het Werkterrein. TenneT is niet aansprakelijk voor aangetroffen 

verontreinigingen en heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging wanneer de verdere 

uitvoering ten gevolge van de aangetroffen verontreiniging wordt vertraagd dan wel moet worden 

aangepast. Indien TenneT de aangetroffen verontreiniging op grond van een daartoe strekkende 

verplichting, dan wel met het oog op het voorkomen van verdere (stagnatie-)schade, saneert, komen 

de kosten daarvoor ten laste van de Wederpartij. 

 

6.2 Wederpartij zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van een Reconstructie, 

tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. Ter zake publiekrechtelijke 

diensten is TenneT aan de Wederpartij geen leges verschuldigd. 

Artikel 7: Toegang tot het Werkterrein, beschikbaarheid en bereikbaarheid 

Wederpartij is verplicht het Werkterrein kosteloos beschikbaar te stellen aan TenneT en aldaar aan alle door 

of vanwege TenneT aangewezen personen toegang te verlenen. Wederpartij is verplicht ervoor zorg te 

dragen dat het Werkterrein goed bereikbaar is en geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden 

zonder dat nadere maatregelen nodig zijn. TenneT heeft het recht om na een schriftelijke aanmaning en 

ingebrekestelling aan Wederpartij belemmeringen voor rekening van Wederpartij te doen wegnemen. TenneT 

zal de op het Werkterrein geldende voorschriften en huisregels van de Wederpartij of indien Wederpartij geen 

eigenaar is, van die betreffende grondeigenaar, in acht nemen. De kosten die voorvloeien uit de naleving 

geldende voorschriften en huisregels (inclusief kosten als gevolg van vertraging hierdoor) zijn voor rekening 

van de Wederpartij. 
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Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten 

Alle tekeningen, ontwerpen, modellen, rapporten, et cetera die door TenneT worden opgesteld en verschaft in 

het kader van de Reconstructie en alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten daarop, blijven exclusief 

eigendom van TenneT. TenneT wordt ook geacht de maker en auteur daarvan te zijn. Wederpartij, of de voor 

deze werkzame personen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TenneT niet gerechtigd om 

op welke manier dan ook documenten en/of informatie van TenneT aan derden ter beschikking te stellen, 

geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren of op welke wijze dan ook te verspreiden. Wederpartij zal 

de verstrekte informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor hij de informatie heeft aangevraagd en 

is gehouden na afloop van de Overeenkomst alle gegevens en bescheiden van TenneT indien mogelijk 

onverwijld te retourneren dan wel te vernietigen. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

Wanneer tijdens of na de uitvoering van de Werkzaamheden zou blijken dat die uitvoering niet voldoet c.q. 

heeft voldaan aan de eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld mogen worden, zal TenneT eventuele fouten 

en onvolkomenheden herstellen. Wanneer Wederpartij schade zou lijden als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming van TenneT in de nakoming van haar verplichtingen tot uitvoering van de realisatie van de 

Reconstructie, is TenneT slechts aansprakelijk: 

 

a. in verband met de Haalbaarheidsstudie en of het Basisontwerp: voor directe schade die een 

 rechtstreeks gevolg is van die tekortkoming. Deze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de kosten 

 die Wederpartij aan TenneT betaalt voor het opstellen van een Haalbaarheidsstudie en/of

 Basisontwerp; 

 

b. in verband met de werkzaamheden voor realisatie van een Reconstructie: voor zover de geleden 

 schade wordt vergoed onder de CAR-verzekering. 

 
In gevallen waarin sprake is van een samenloop van aansprakelijkheid en een restitutieverbintenis uit hoofde 

van een ontbinding van een Overeenkomst, gelden voornoemde beperkingen voor het totaal dat TenneT op 

basis van deze grondslagen verschuldigd is. 
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Artikel 10: Betaling en facturering 

10.1 Indien in de Overeenkomst niets is geregeld ten aanzien van de betalingstermijn dienen de door 

 TenneT aan Wederpartij verstuurde facturen te worden voldaan binnen 30 (zegge dertig) dagen na 

 datum van de factuur.  

 

10.2 De door TenneT in de Overeenkomst opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en 

 exclusief andere heffingen/rechten/kosten opkomend in verband met de uitvoering van de 

 Werkzaamheden, waar zij ook worden verricht. De hier bedoelde kosten komen ten laste van de 

 Wederpartij en worden apart in rekening gebracht. 

 

10.3 Financiële gevolgen van wijzigingen in voorschriften, regelingen, wetten en dergelijke gedurende  de 

 looptijd van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Wederpartij. TenneT zal dergelijke 

 wijzigingen en de consequenties ervan zo spoedig mogelijk aan Wederpartij schriftelijk 

 mededelen. 

Artikel 11: Verzuim 

11.1 Indien Wederpartij niet binnen de in artikel 10.1 of in de Overeenkomst bepaalde betalingstermijn op 

de aangegeven wijze de betreffende factuur heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment dat hij in verzuim is, tot aan de dag van volledige 

betaling de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 BW, onverminderd het recht van 

TenneT op volledige schadevergoeding.  

 

11.2 Alle kosten van invordering van het door de Wederpartij aan TenneT verschuldigde, 

 (buiten)gerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de 

 Wederpartij. 

 

11.3 Betalingen van de Wederpartij aan TenneT zullen steeds worden geacht allereerst te strekken in 

 mindering van de kosten, vervolgens in mindering van verschenen rente en ten slotte in mindering 

 van de oudste openstaande facturen en de lopende rente. 
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Artikel 12: Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst 

12.1 Indien de Wederpartij: 

 a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot 

 boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling dan wel schuldsanering 

 indient, surseance van betaling wordt verleend of een onderhands akkoord aan crediteuren 

 wordt aangeboden; of 

 b.  enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens TenneT 

 niet, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk nakomt; of 

 c.  overgaat dan wel besluit tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, 

 daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 

 vennootschap, dan wel overgaat dan wel besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn 

 bedrijf, of tot ontbinding/liquidatie; of 

 d.  wordt geconfronteerd met een beslag dat wordt gelegd op enig belangrijk gedeelte van diens 

 vermogensbestanddelen, dat niet binnen 30 (dertig dagen na de dag van beslaglegging zal zijn 

 opgeheven of vernietigd; 

 heeft TenneT het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de 

 haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het 

 recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe 

 is vereist tussentijds met onmiddellijke ingang: 

I.  de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende 

 schriftelijke mededeling aan de Wederpartij; en/of 

II.  enig door de Wederpartij aan TenneT verschuldigd bedrag in zijn geheel op te eisen; 

 en/of 

III.  de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

 

12.2  Indien de Overeenkomst eindigt op de voet van artikel 12.1 voordat de overeengekomen

 Werkzaamheden zijn voltooid of de tijd gedurende welke zij zou worden verricht is verstreken, 

 heeft TenneT recht op de volledige overeengekomen prijs voor de Werkzaamheden, verminderd met 

de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen alsmede de reeds door Wederpartij 

voldane bedragen. Ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten, 

gedane investeringen of aangegane verplichtingen waaruit kosten voortvloeien dienen steeds 

volledig door de Wederpartij te worden vergoed. 
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Artikel 13: Geheimhouding 

13.1 Onverminderd het bepaalde voor TenneT in artikel 79 van de Elektriciteitswet 1998, zullen 

 Partijen de informatie die zij over en weer van elkaar ontvangen in verband met de 

 Overeenkomst of de uitvoering van de werkzaamheden vertrouwelijk behandelen, behalve voor 

 zover het gaat om informatie die algemeen bekend of toegankelijk is. 

 

13.2 TenneT is gerechtigd om informatie van of over de Wederpartij, die redelijkerwijs noodzakelijk is 

 voor het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden, aan de door haar voor de uitvoering van de 

 werkzaamheden ingeschakelde derden te verstrekken. 

 

13.3 De Wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TenneT niet gerechtigd om  de 

door TenneT opgestelde documenten en adviezen, om welke reden dan ook, in de openbaarheid te 

brengen. 

 

13.4 De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst bestaan. 

Artikel 14: Communicatie 

14.1 Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die contacten over de uitvoering van de 

 Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over wie zij als contactpersoon hebben 

 aangewezen. 

 

14.2 Kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan. Mondelinge 

mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn 

bevestigd. 

Artikel 15: Geschillen 

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de geldigheid van deze Algemene 

 Voorwaarden of de Overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake 

 bevoegde rechter te Arnhem met inachtneming van de escalatiebepaling als opgenomen in het 

 navolgende artikellid. 

 

15.3 Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en alle daar uit voorkomende Overeenkomsten en 

opdrachten worden beheerst door de redelijkheid en billijkheid zoals deze in het Nederlands recht is 

gegeven. Partijen zullen ernaar streven om geschilpunten inzake de uitvoering van de Reconstructie 
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en/of interpretatie van de Overeenkomst zoveel mogelijk gezamenlijk  overeenkomstig de redelijkheid 

en billijkheid op te lossen. Indien dat niet mogelijk blijkt zullen Partijen voorts onderzoeken of het 

geschilmiddels mediation kan worden opgelost. 

Artikel 16: Diversen 

16.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig 

 blijken te zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de 

 Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de desbetreffende 

 bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen waarvan de strekking zoveel 

 mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en). 

 

16.2  Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden 

 Reconstructies TenneT". 

 

16.3  Wederpartij verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en is bekend met de inhoud 

hiervan. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd en te raadplegen op www.tennet.eu.  

 

16.4 Wederpartij is bekend met de bijzondere positie die TenneT als netbeheerder krachtens de 

Elektriciteitswet 1998 bekleedt en de taken die zij geacht wordt te vervullen. Indien een behoorlijke 

vervulling van deze taken TenneT noopt tot een handelen of nalaten dat niet in overeenstemming is 

met doel, inhoud of strekking van een Overeenkomst, levert dat geen tekortkoming in de nakoming 

op. 

http://www.tennet.eu/

