
1. Definities en toepassingsgebied

1.1. Definities

Tenzij anders vermeld, gelden de volgende definities in deze algemene voorwaarden:

De Aankoper: de aankoper van de elektriciteit die door de Producent in het net 
wordt geïnjecteerd, namelijk TotalEnergies Power & Gas Belgium NV.

BELPEX: de elektriciteitsbeurs voor de aankoop en verkoop van elektriciteit voor elk 
uur van de komende dag tegen variabele tarieven.

Contract: onderhavig contract voor de aankoop van elektriciteit die in het net wordt 
geïnjecteerd, gesloten tussen de Aankoper en de Producent, met inbegrip van alle 
bijlagen en de onderhavige algemene voorwaarden voor injectie.

Aansluitingscontract: het contract dat tussen de Netbeheerder en de Producent 
wordt gesloten en waarin de rechten en plichten van beide partijen met betrekking 
tot een bepaalde Installatie worden vastgelegd, met inbegrip van de relevante 
technische specificaties.

Heffingen en belastingen: alle vormen van belastingen, taksen, btw, heffingen, 
vergoedingen, bijdragen, toeslagen of kosten, met onmiddellijke of terugwerkende 
kracht, zoals van tijd tot tijd vastgesteld en opgelegd door openbare, parastatale of 
regelgevende instanties en die de Aankoper met terugwerkende kracht gedurende 
de laatste 3 jaar vanaf de datum van de facturatie waarop ze betrekking hebben kan 
of moet verhalen op de Producent.

Netkosten: alle kosten, heffingen, vergoedingen en lasten van welke aard dan 
ook, met onmiddellijke of terugwerkende kracht, zoals op regelmatige tijdstippen 
vastgesteld door de TNB’s of DNB’s en verschuldigd voor de aansluiting op het 
gebruik van hun netten, de injectie van elektriciteit en ondersteunende diensten en 
die de Aankoper met terugwerkende kracht gedurende de laatste 3 jaar vanaf de 
datum van de facturatie waarop ze betrekking hebben kan of moet verhalen op de 
Producent.

Onevenwicht: Overschrijding, in positieve of negatieve zin, van de in de bijzondere 
voorwaarden bepaalde marges, hetgeen kan leiden tot aansprakelijkheid van de 
Aankoper voor zijn wettelijke verplichtingen als Leverancier.

ENDEX: de elektriciteitsbeurs voor de aan- en verkoop van elektriciteit tegen vaste 
prijzen.

DNB: de distributienetbeheerder van elektriciteit.

TNB: de transportnetbeheerder(s) van elektriciteit in België.

Daluren: 9 uur per werkdag, d.w.z. van 22.00 tot 07.00 uur van maandag tot vrijdag, 
plus zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

Piekuren: 15 uur per werkdag, d.w.z. van 07.00 tot 22.00 uur van maandag tot en 
met vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.

Injectie: de inbreng, op het distributienet of het lokale transportnet, van elektriciteit 
die van een net of een Producent afkomstig is.

Contractuele jaarlijkse injectie: Jaarlijkse geïnjecteerde hoeveelheid in MWh 
per Aansluiting, zoals overeengekomen in het Contract, die de Producent 
verwacht te leveren gedurende het jaar van overkoop, binnen de overeengekomen 
flexibiliteitslimieten.

Installatie: alle leidingen en toebehoren, aansluitings- en verdeelapparatuur, 
elektrische apparaten, transformatoren en motoren, al dan niet aangesloten op het 
Injectiepunt voor de productie van elektriciteit, vanaf de Meetmodule of vanaf een 
gelijkwaardige productieplaats die tussen de Netbeheerder en de Producent moet 
worden overeengekomen.

Installatie voor de productie van elektriciteit: installatie bestaande uit een of 
meerdere productie-eenheden die elektriciteit opwekken.

Meetmodule: module die alle onderdelen, software, enz. bevat die nodig zijn om de 
geïnjecteerde elektriciteit te meten.

Overkooptermijn: periode waarin de overkoop door de Aankoper daadwerkelijk 
plaatsvindt, gedurende een in het contract of in de wet vastgelegde periode.

Injectiepunt: toegangspunt waar de elektriciteit in het net wordt geïnjecteerd.

Prijzen: Alle prijzen worden vermeld in euro, exclusief btw. De overkoopprijs 
van de energie omvat een jaarlijkse vaste prijs per injectiepunt, in de vorm van 
een abonnement, indien van toepassing. De prijs omvat ook de kosten voor de 
evenwichtsverantwoordelijkheid (balancingkosten). De overkoopprijs omvat niet alle 
kosten met betrekking tot de aansluiting op het net en het netgebruik, de taksen, 
vergoedingen, bijdragen en heffingen van welke aard ook, noch de bijkomende 
kosten met betrekking tot de verplichtingen inzake hernieuwbare energieën. 
De kosten met betrekking tot de aansluiting op het net en het netgebruik zijn 
gepubliceerd  door de CREG en kunnen worden geraadpleegd op www.creg.be. 
Voor de facturatie verstrekt de Aankoper de Producent de Belpex-M index op basis 
waarvan de prijs zal worden berekend.

Aansluitingsvermogen: het maximale vermogen vermeld in het Aansluitingscontract 
dat tussen de Netbeheerder en de Producent afgesloten is.

Maximaal vermogen: het maximale vermogen dat de Producent in het net kan 
injecteren onder de voorwaarden van het Contract. Het wordt uitgedrukt in kilowatt 
(kW) of kilovoltampères (kVA).

 
Producent: de in de bijzondere voorwaarden genoemde rechtspersoon of natuurlijke 
persoon die met de Leverancier een Contract heeft afgesloten voor de overkoop 
van de in het net geïnjecteerde elektriciteit. De Producent garandeert dat hij een 
professional is en naar behoren gemachtigd is om te handelen in naam en voor 
rekening van de productiesite(s).

Aansluiting: het toegangspunt op het Net waar de Producent elektriciteit injecteert/
afneemt 

De Aansluiting(en) is/zijn gespecificeerd in het Contract met de vermelding van een 
aansluitingsadres en een EAN-code.

Overkoop: de overkoop van elektriciteit door de Aankoper van de Producent 
in het kader van dit Contract, bestaande uit de levering door de Producent van 
elektriciteit op het net en de afname door de Aankoper van deze elektriciteit op de 
Aansluiting(en).

Elektriciteitsdistributienet: geheel van onderling verbonden elektriciteitslijnen 
met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kilovolt, en de bijbehorende 
installaties die nodig zijn voor de distributie van de elektriciteit van de producenten 
in België.

Transportnet: het transportnet bedoeld in artikel 2, 7°, van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Evenwichtsverantwoordelijke: rechtspersoon die met de transportnetbeheerder 
een contract heeft afgesloten voor het transport van elektriciteit tussen een of meer 
Injectiepunt(en) en Afnamepunt(en) en die het evenwicht tussen injectie en afname 
van elektriciteit voor een aantal Toegangspunten verzorgt.

Verbonden vennootschap: een verbonden of geassocieerde vennootschap in de 
zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

1.2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van elektriciteit 
geproduceerd door professionele Producenten.

2. Documenten die deel uitmaken van het injectiecontract 

Het tussen de partijen afgesloten injectiecontract (of overkoopcontract) bestaat uit 
de volgende documenten:

- bijzondere voorwaarden;

- algemene voorwaarden;

- eventuele addenda bij de algemene voorwaarden, ingevuld door de partijen.

De bijzondere voorwaarden en de addenda hebben voorrang op de algemene 
voorwaarden. Alle contractuele bepalingen die tussen de Partijen worden aangegaan 
met betrekking tot het overkopen van elektriciteit in de ruimste zin zijn onderworpen 
aan onderhavige algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle 
contractuele verkoopsvoorwaarden van de Producent.

Aanvullingen, wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen 
alleen worden gedaan in de vorm van een schriftelijk, door beide partijen ondertekend 
addendum bij de algemene voorwaarden (indien van toepassing, op basis van het 
model in bijlage). Als een dergelijk addendum is opgesteld, heeft het voorrang op 
deze algemene voorwaarden.

 3. Wijziging van het injectiecontract 

Het injectiecontract kan alleen eenzijdig door de Aankoper worden gewijzigd mits 
inachtname van de volgende procedure:

- de voorgestelde wijzigingen worden 30 dagen vóór de inwerkingtreding ervan aan 
de Producent meegedeeld;

- Deze mededeling gebeurt rechtsgeldig door een eenvoudig schrijven, door e-mail, 
door een bericht dat wordt verstuurd via het beveiligde extranet van de Producent of 
door een expliciete vermelding op een factuur;

- De Producent wordt geacht de voorgestelde wijzigingen te hebben aanvaard, 
tenzij hij daartegen per aangetekende brief bezwaar maakt binnen vijftien (15) 
dagen na de mededeling van de voorgestelde wijzigingen door de Leverancier. 
De Leverancier zal de Producent meedelen of het injectiecontract volgens de 
vroegere voorwaarden wordt voortgezet of dat het wordt ontbonden. In het 
laatste geval is er geen enkele schadevergoeding verschuldigd en de vroegere 
voorwaarden blijven dan trouwens tot de effectieve stopzetting van toepassing. 
Die treedt in werking in de maand volgend op de mededeling van de ontbinding 
door de Leverancier. Gedurende deze periode blijven de bepalingen van dit 
contract van toepassing.

Telkens wanneer het injectiecontract wordt verlengd, wordt het geacht te zijn 
verlengd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden. 
De Producent kan van deze recentste versie kennisnemen op de website van de 
Leverancier (https://totalenergies.be/nl/professioneel/algemene-voorwaarden).

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET OVERKOPEN VAN ELEKTRICITEIT [08/02/2022] 
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4. Voorwerp van het Contract 

4.1. Verplichtingen van de Aankoper

De Aankoper verbindt zich ertoe de jaarlijks door de Producent geproduceerde 
hoeveelheid elektriciteit af te nemen, binnen de grenzen van de overeengekomen 
volumeflexibiliteit en het aansluitingsvermogen, onder de voorwaarden en 
modaliteiten die in de bijzondere voorwaarden zijn vastgelegd.

De Aankoper verbindt zich ertoe om ten aanzien van de Producent de rol van 
evenwichtsverantwoordelijke op zich te nemen voor de Injectiepunten die in de 
bijzondere voorwaarden vastgesteld zijn.

4.2. Verplichtingen van de Producent

De Producent verbindt zich ertoe de overeengekomen jaarlijkse hoeveelheid 
elektriciteit te injecteren en die uitsluitend aan de Aankoper te leveren binnen de 
grenzen van de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde volumeflexibiliteit en het 
daarin vastgestelde Aansluitingsvermogen.

Als de Producent het Aansluitingsvermogen wenst te overschrijden, zal hij de 
Aankoper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, waarna de partijen met elkaar 
in overleg treden en het Contract in functie van het beoogde Aansluitingsvermogen 
aanpassen.

Om de Aankoper in staat te stellen zijn verplichtingen als evenwichtsverantwoordelijke 
voor de aangesloten Injectiepunten of ten aanzien van de netbeheerders na te komen, 
zal de Producent de Aankoper zo spoedig mogelijk,en in overeenstemming met de 
bijzondere voorwaarden, de nodige informatie meedelen over elke gebeurtenis die 
het contractuele injectievolume kan beïnvloeden.

Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot: gegevens met betrekking tot de 
ingebruikname van nieuwe apparatuur en het verwachte afnamevermogen van 
dergelijke apparatuur, de perioden van inspectie en onderhoud van de installaties, 
de eventuele gevolgen van stakingen, wijzigingen in de productieplanning of 
werktijden.

Indien de Producent herhaaldelijk voornoemde informatie niet verstrekt of onjuiste 
informatie verstrekt en de Aankoper daardoor niet in staat is zijn verplichtingen als 
evenwichtsverantwoordelijke na te komen, behoudt de Aankoper zich het recht voor 
de daaruit voortvloeiende kosten op de Producent te verhalen.

5. Contract van aansluiting en toegang 

5.1. Om de uitvoering van onderhavig Contract mogelijk te maken, verbindt de 
Producent zich ertoe een Aansluitingscontract met de Netbeheerder af te sluiten 
waarin de voorwaarden en modaliteiten voor de toegang tot het net worden 
vastgelegd. De Producent geeft de toestemming aan de Aankoper om een kopie 
van het getekende Aansluitingscontract op te vragen.

5.2. De Producent moet ervoor zorgen dat zijn installaties voldoen aan alle 
technische voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de aansluiting op het 
distributienet.

5.3. De Aankoper factureert aan de Producent alle bijdragen die periodiek 
verschuldigd zijn krachtens het toegangscontract dat door de Aankoper met de 
bevoegde Netbeheerder is afgesloten.

6. Totstandkoming van het injectiecontract 

De commerciële aanbiedingen die de Aankoper in de bijzondere voorwaarden 
formuleert, zijn altijd vrijblijvend voor de Producent, maar zijn niettemin onderworpen 
aan een bepaalde geldigheidsduur.

Het injectiecontract komt tot stand na ontvangst van de uitdrukkelijke instemming 
van de Producent met het aanbod, binnen de vastgestelde geldigheidsduur. 
Het injectiecontract wordt geacht te zijn afgesloten en treedt op de datum van 
ondertekening in werking.

Als de Producent zijn aanvaarding van het aanbod van de Aankoper van 
eenzijdige wijzigingen afhankelijk maakt, komt dit overeen met een afwijzing van 
het commerciële aanbod. In dit geval beschouwt de Aankoper zich niet langer als 
gebonden aan het geformuleerde aanbod en kan hij, in voorkomend geval maar 
zonder daartoe verplicht te zijn, op basis van de door de Producent geformuleerde 
wijzigingen een nieuw commercieel aanbod doen.

7. Duur van het injectiecontract 

7.1. De duur van de injectie wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden en 
wordt berekend vanaf de datum die is aangegeven in de bijzondere voorwaarden. De 
Aankoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg 
van een vertraging bij de start van de afname, indien die wordt veroorzaakt door een 
gebeurtenis buiten zijn wil.

7.2. Het injectiecontract eindigt na de vroegste van de onderstaande 
gebeurtenissen:

- het verstrijken van de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen 
injectieperiode, tenzij het Contract wordt verlengd of vernieuwd overeenkomstig 
artikel 8 van de algemene voorwaarden;

- in geval van overmacht, overeenkomstig artikel 15.

7.3. Het Contract is van toepassing voor de gehele overeengekomen duur. Het 
kan nooit vervroegd worden opgezegd door de Producent, tenzij de Aankoper zich 
schuldig heeft gemaakt aan een zware fout, grove nalatigheid of een aanzienlijke 

tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen die uit onderhavig Contract 
voortvloeien. De Aankoper kan het Contract stopzetten als de Producent niet voldoet 
aan één van de aangehaalde voorwaarden van onderhavig Contract (toevoeging van 
andere productie-eenheden, niet gemelde panne etc.).

8. Verlenging en vernieuwing van het injectiecontract 

8.1. De Aankoper kan de nieuwe prijzen en/of voorwaarden die van toepassing 
zullen zijn na de verlenging, uiterlijk tot 2 maanden vóór het einde van de lopende 
contractperiode, door eenvoudig schrijven, door e-mail, via een bericht verzonden 
via het beveiligde extranet van de Producent of door een expliciete vermelding 
op een factuur, aan de Producent voorleggen. De Producent wordt geacht deze 
nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard, tenzij hij daartegen per aangetekende 
brief bezwaar maakt binnen vijftien (15) dagen na de mededeling van de nieuwe 
voorwaarden door de Aankoper. Indien de Producent niet binnen vijftien (15) 
dagen na ontvangst van het aanbod heeft gereageerd, wordt dit beschouwd als 
stilzwijgende instemming van de Producent met de verlengingsvoorwaarden.

8.2. Als de Aankoper geen enkel aanbod formuleert of als de Producent het 
aanbod in overeenstemming met artikel 8.1 afwijst, eindigt het injectiecontract op de 
in het injectiecontract vermelde beëindigingsdatum.

In dit geval is de Producent verplicht een nieuw injectiecontract af te sluiten (met 
de Aankoper of een andere leverancier van zijn keuze) vanaf de dag volgend op de 
datum van beëindiging van het injectiecontract.

Als de Producent geen contract afsluit met een andere leverancier of als de 
Producent, bij het verstrijken van het Contract, de door de Aankoper aangegane 
evenwichtsverantwoordelijkheid niet overneemt, blijft de Aankoper de productie 
afnemen.

Zolang de Aankoper de afname overeenkomstig de vorige paragraaf niet heeft 
stopgezet en zolang de Producent geen andere partner heeft gekozen, wordt de 
afname voortgezet op basis van de volgende principes:

(i) De injectie wordt geacht voor onbepaalde tijd plaats te vinden en elke partij 
kan deze te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. De Producent kan dit 
doen door een andere leverancier te kiezen en de Aankoper kan dit doen door de 
DNB te verzoeken de injectie te stoppen;de bij de injectie toegepaste prijs stemt 
overeen met de tarieven van Belpex-M – 25 €/MWh.

De Aankoper heeft trouwens het recht om de DNB te verzoeken om de afname stop 
te zetten zonder de Producent hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

De Aankoper is nooit verantwoordelijk voor de eventuele schade die uit de stopzetting 
van de afname of de sluiting van het Injectiepunt voortvloeit.

De kosten die uit de sluiting van het Injectiepunt voortvloeien, zijn ten laste van de 
Producent en worden integraal aan hem gefactureerd.

9. Meten 

9.1. De omvang van de geïnjecteerde hoeveelheden wordt gemeten door de 
Meetmodule, in overeenstemming met de bepalingen van het technisch reglement 
en die van het Aansluitingscontract.

9.2. De partijen verbinden zich ertoe alle voor de facturatie vereiste relevante 
gegevens uit te wisselen, voor zover die met name bij de Netbeheerder beschikbaar 
zijn.

9.3. De Producent garandeert de Aankoper dat de Meetmodule voldoet aan de 
eisen die in of krachtens het technisch reglement en/of het Aansluitingscontract 
eraan worden gesteld. Voor de periode dat de Meetmodule niet aan deze eisen 
voldoet, is de Producent aan de Aankoper een vergoeding verschuldigd voor de 
aldus veroorzaakte en door de Aankoper gedragen kosten. Deze kosten worden 
verhaald in de eerste factuur die volgt op het ontstaan ervan.

9.4. De Producent mag geen enkele handeling uitvoeren of laten uitvoeren die 
het meten of nauwkeurig meten van de geïnjecteerde hoeveelheden verhindert of de 
goede werking van de meetmodule belemmert.

9.5. De Aankoper moet binnen 15 werkdagen na afloop van de vorige 
injectiemaand beschikken over de juiste meetgegevens met betrekking tot een 
injectiemaand. Als de Aankoper niet binnen 15 werkdagen na het einde van de 
vorige injectiemaand over deze gegevens beschikt, kan de Aankoper de omvang 
van de geïnjecteerde hoeveelheden elektriciteit voor de betreffende maand 
vaststellen op basis van schattingen die op de gegevens waarover hij beschikt 
gestoeld zijn.

Als de relevante gegevens hem nadien ter beschikking worden gesteld, zal een 
correctie worden doorgevoerd op basis van de omvang van de in de betrokken 
periode geïnjecteerde hoeveelheden, en deze correctie zal worden verwerkt in de 
eerste factuur die volgt op de ontvangst van de relevante meetgegevens.

10. Controle van de Meetmodule en gevolgen van een correcte meting

10.1. In geval van twijfel over de nauwkeurigheid van de meting kunnen zowel de 
Producent als de Aankoper wensen dat de Meetmodule wordt gecontroleerd en/of 
gekalibreerd in overeenstemming met de bepalingen van het Aansluitingscontract.

10.2. De kosten van de controle worden gedragen door de partij die de controle 
heeft aangevraagd, onverminderd het recht van deze partij om deze kosten door te 
rekenen aan de eigenaar van de Meetmodule als de controle een grotere afwijking 
aan het licht brengt dan die welke in of krachtens het technisch reglement of het 
betreffende Aansluitingscontract wordt getolereerd.
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10.3. Als uit de controle van de Meetmodule zoals beschreven in het vorige artikel 
blijkt dat de afwijking van deze Module groter is dan in of krachtens het technisch 
reglement of het Aansluitingscontract wordt getolereerd, stelt de Aankoper de 
geïnjecteerde hoeveelheden op basis van de controleresultaten vast. Er wordt 
een nieuwe berekening uitgevoerd voor de gehele duur van de storing van de 
Meetmodule.

10.4. Als de controle van de Meetmodule geen enkel toepasbaar criterium of 
toepasbare aanwijzing oplevert om de omvang van de geïnjecteerde hoeveelheden 
vast te stellen, kan de Aankoper de geïnjecteerde hoeveelheden in de betreffende 
periode schatten op basis van alle gegevens waarover hij beschikt.

11. Vroegtijdige beëindiging 

Onverminderd het recht op schadevergoeding en intresten kan elk van beide 
partijen het injectiecontract met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, 
door de andere partij hiervan per aangetekende brief op de hoogte te brengen, in 
de volgende gevallen:

- In geval van schending door een van de partijen van een of meer van haar 
contractuele verplichtingen, een schending die door die partij niet binnen vijftien 
(15) dagen na de formele ingebrekestelling door de andere partij in dit verband is 
verholpen;

- In geval van fraude of opzettelijke fout van een partij. In dat geval deelt de andere 
partij per aangetekende brief haar beslissing mee.

12. Overdracht van eigendom en risico’s 

De eigendom van de geïnjecteerde elektriciteit gaat direct na het Injectiepunt op de 
Aankoper over.

13. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling 

13.1. Behoudens de gevallen voorzien in deze algemene voorwaarden en 
behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is de Aankoper enkel 
aansprakelijk, contractueel of buitencontractueel, voor schade veroorzaakt aan 
de Producent of aan enige andere persoon als gevolg van zware fout, bedrog of 
opzettelijke fout van de Aankoper. De Aankoper zal nooit aansprakelijk zijn voor 
schade veroorzaakt door zijn eenvoudige fout of nalatigheid.

13.2. In de gevallen waarin de Aankoper verplicht is om een schadevergoeding te 
betalen, is de Aankoper niet aansprakelijk voor de vergoeding van onvoorzienbare, 
indirecte of gevolgschade, zonder dat deze opsomming uitputtend is, met inbegrip 
van: inkomensverlies, productieverlies, waardevermindering, verlies van goodwill, 
verlies van zakelijke kansen.

13.3. In alle gevallen kan de schadevergoeding die de Aankoper verschuldigd 
is niet meer bedragen dan drie (3) maal het gemiddelde maandelijkse bedrag dat 
de Aankoper aan de Producent heeft betaald voor het afnemen van elektriciteit 
gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop de Aankoper 
de fout heeft begaan.

13.4. Elke klacht over de kwaliteit of continuïteit van de afname aan een gegeven 
Injectiepunt en/of de onderbreking van de afname, moet uitsluitend worden gericht 
aan de bevoegde DNB.

13.5. Bij vroegtijdige beëindiging van het injectiecontract overeenkomstig artikel 
11 is de Aankoper aan de Producent een schadevergoeding verschuldigd, waarvan 
het bedrag niet hoger mag zijn dan het in artikel 13.3 bepaalde bedrag.

13.6. In geval van onrechtmatige verbreking van het injectiecontract door 
de Producent, behoudt de Aankoper zich het recht voor om de Producent 
een schadevergoeding te factureren die overeenkomt met drie (3) maanden 
gemiddelde injectie per (volledig(e) en/of begonnen) resterend(e) contractja(a)r(en). 
De gemiddelde injectie zal worden geschat in functie van de aan de aankoper 
gefactureerde hoeveelheden of de gemeten hoeveelheden of de gecontracteerde 
hoeveelheden of, bij gebrek daaraan, het geschatte profiel voor het betreffende type 
injectie. Deze gemiddelde hoeveelheid wordt dan vermenigvuldigd met het aantal 
toe te passen maanden compensatie en met de gemiddelde prijs die gedurende 
de laatste 12 maanden vóór de beëindiging gefactureerd is. Deze vergoeding doet 
geen afbreuk aan het recht van de Aankoper om administratieve kosten te vorderen 
met een minimale forfaitaire vergoeding van € 300 en eventuele aanvullende 
schadevergoedingen indien deze forfaitaire vergoeding de daadwerkelijk geleden 
schade niet dekt.

14. Faillissement - Gerechtelijke reorganisatie 

14.1. In geval van faillissement van de Producent eindigt dit Contract van 
rechtswege, met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de faillietverklaring, 
zonder dat de andere partij hiervan voorafgaandelijke in kennis moet worden gesteld 
en zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig is.

14.2. Indien op verzoek van de curator het injectiecontract wordt voortgezet na 
de datum waarop de Producent in staat van faillissement wordt verklaard, zal de 
injectie op basis van de principes van het injectiecontract worden uitgevoerd, op 
voorwaarde dat de prijs die wordt toegepast voor de afname van elektriciteit gelijk 
is aan de prijs die in dit contract is vastgelegd en dat het faillissement geen wijziging 
van het productieprofiel van de Producent met zich meebrengt, in welk geval de 
Aankoper het recht zou hebben om opnieuw over het contract te onderhandelen.

14.3. In geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de Producent 
behoudt de Aankoper zich het recht voor om alle openstaande facturen die 
voortvloeien uit dit injectiecontract te vereffenen door middel van eventuele 

schuldvorderingen die voortvloeien uit contracten tussen de Aankoper en de 
Producent voor de levering van gas en/of elektriciteit. De Aankoper kan in geen 
geval aansprakelijk worden gesteld voor facturen of andere bedragen die aan de 
Netbeheerder verschuldigd zijn.

15. Overmacht 

15.1. In geval van overmacht hebben de partijen de toelating om een of meer van 
hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

15.2. In geval van overmacht zal de partij die een of meer van haar verplichtingen 
uit hoofde van het Contract niet kan nakomen, de andere partij hiervan onmiddellijk 
op de hoogte brengen en alle mogelijke maatregelen nemen om de situatie te 
verhelpen en de omvang en de gevolgen ervan te beperken.

15.3. Elk van de partijen heeft het recht om het injectiecontract te beëindigen 
indien het geval van overmacht meer dan één (1) maand duurt.

15.4. Geen enkele vorm van schadeloosstelling of schadevergoeding zal 
door een partij aan de andere partij verschuldigd zijn in geval van opschorting 
of beëindiging van het injectiecontract als gevolg van een geval van overmacht, 
onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor elke ongerechtvaardigde 
verrijking die de overmacht of de gevolgen daarvan voor een van de partijen met 
zich mee zou brengen.

16. Hardship en heronderhandeling 

16.1. Indien na het sluiten van het injectiecontract (i) zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen die de uitvoering van het injectiecontract bemoeilijken 
of duurder maken voor de Aankoper of die het oorspronkelijke evenwicht van het 
Contract kunnen verstoren, of (ii) de toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking 
tot de werking van de elektriciteits- en gasmarkt wordt gewijzigd, heeft de Aankoper 
het recht om, in functie van de omstandigheden, zijn diensten op te schorten en 
de Producent schriftelijk te verzoeken het Contract te heronderhandelen om het 
evenwicht te herstellen.

16.2. De onderhandelingen over de wijziging van het Contract moeten binnen 
10 dagen na het schriftelijke verzoek tot heronderhandeling beginnen. De 
onderhandelingen over de wijziging van het Contract moeten te goeder trouw 
worden gevoerd met het oog op het herstel van het contractuele evenwicht tussen 
de partijen, zoals dat bestond ten tijde van de totstandkoming van het contract. 
Als de partijen niet binnen 30 dagen na het schriftelijke verzoek overeenstemming 
bereiken over de wijzigingen, hebben beide partijen het recht om het Contract bij het 
verstrijken van deze periode te beëindigen. In dit geval wordt de beëindiging van het 
contract van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin 
het schriftelijke verzoek is verzonden.

17. Prijzen - Facturatie – Betalingstermijnen en -modaliteiten

17.1. Prijzen

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle in de bijzondere voorwaarden vermelde 
prijzen exclusief kosten en vergoedingen, heffingen, belastingen en gebruikskosten 
van het net die door de Producent als gevolg van de productie moeten worden 
betaald en die volledig en transparant door de Producent zelf worden gedragen.

In geval van een naamswijziging die verband houdt met een opname of de 
vervanging van een opname door een andere opname, zal de nieuwe naam of de 
nieuwe opname automatisch de oude naam of de oude opname vervangen vanaf de 
datum waarop de wijziging definitief wordt doorgevoerd.

17.2. Facturatie en betalingstermijnen

Voor de facturatie van de AMR hoeveelheden geïnjecteerde elektriciteit verstrekt de 
Aankoper de Producent binnen 20 werkdagen na afloop van de productiemaand 
een overzicht van de geproduceerde hoeveelheden, op basis waarvan de Producent 
zijn factuur kan opstellen. De factuur dient binnen 20 dagen na ontvangst te 
worden betaald. In geval van laattijdige betaling heeft de Producent het recht 
om, na schriftelijke ingebrekestelling van de Aankoper per aangetekende brief, 
verwijlintresten aan te rekenen, waarbij de intrestvoet wordt bepaald overeenkomstig 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand 
bij handelstransacties.

De vergoedingen en heffingen, bijdragen, belastingen en kosten voor het gebruik 
van het net die de Producent verschuldigd is als gevolg van de productie worden 
door de Aankoper aan de Producent gefactureerd en worden door de Producent 
aan de Aankoper binnen 20 dagen na ontvangst van de overeenkomstige factuur 
betaald. In geval van laattijdige betaling kan de Aankoper van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verwijlintresten aanrekenen, waarbij de intrestvoet wordt bepaald 
overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties.

17.3. De Aankoper behoudt zich steeds het recht voor om alle openstaande 
facturen die voortvloeien uit dit injectiecontract te vereffenen door middel van 
eventuele schuldvorderingen die voortvloeien uit andere contracten die tussen de 
Aankoper en de Producent zijn afgesloten voor de levering van gas en/of elektriciteit 
of voor de levering van specifieke diensten.

18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

18.1. Het injectiecontract wordt geregeld door het Belgische recht.

18.2. Elk geschil met betrekking tot dit injectiecontract (met inbegrip van de 
geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan) en de invordering van onbetaalde 
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facturen is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en 
hoven van het gerechtelijk arrondissement Luik.

19. Diverse bepalingen en slotbepalingen 

19.1. Overdracht van het injectiecontract

De Aankoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde en door eenvoudige 
kennisgeving aan de Producent de rechten en verplichtingen die op hem rusten 
uit hoofde van het injectiecontract of het Contract als zodanig aan een Verbonden 
vennootschap geheel of gedeeltelijk over te dragen. Ten aanzien van de Producent is 
de Aankoper vanaf de datum van kennisgeving aan de Producent niet meer aan de 
overgedragen verplichtingen gebonden.

De Producent mag het injectiecontract alleen met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Aankoper aan een derde overdragen.

19.2. Vertrouwelijkheid

Alle informatie van algemene aard over de Aankoper, zijn activiteiten, zijn 
producenten, leveranciers of partners, die van technische of commerciële aard is 
en die door de Aankoper in het kader van de uitvoering van dit Contract aan de 
Producent wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

Informatie moet niet worden beschouwd als vertrouwelijk wanneer de Producent 
ontegensprekelijk vaststelt dat:

(i)  ze vrij toegankelijk is voor het publiek op de datum van ondertekening van het 
contract;

(ii)  ze onafhankelijk ontwikkeld is door de Producent, zonder enig beroep te doen op 
vertrouwelijke informatie van de Aankoper;

(iii)  de Producent ze van een derde partij verkregen heeft zonder dat deze laatste ze 
onder geheimhouding heeft geplaatst.

De Producent bewaart de vertrouwelijkheid van de hierboven vermelde informatie 
strikt en ziet erop toe dat deze verplichting wordt nageleefd door de personen die 
voor hem werken of met wie hij samenwerkt.

19.3. Disclaimer

Het feit dat een partij afstand doet van haar recht om de nakoming van een uit het 
injectiecontract voortvloeiend recht te eisen, mag niet worden opgevat als een 
definitieve afstand van dit recht.

Het feit dat een partij formeel afstand doet van een recht dat voortvloeit uit dit 
injectiecontract mag niet worden opgevat als een afstand van de andere rechten die 
voortvloeien uit het injectiecontract.

19.4. Geannuleerde bepaling

Indien een bepaling van het Contract achterhaald of onwettig blijkt te zijn ten 
opzichte van de toepasselijke wetgeving, wordt deze bepaling als nietig beschouwd 
en blijven de andere bepalingen van het Contract van kracht en blijven zij de 
betrekkingen tussen de partijen regelen. De partijen komen bijeen om te goeder 
trouw te onderhandelen over de vervanging van de geannuleerde clausule door een 
geldige bepaling die tot een soortgelijk resultaat leidt.

19.5. Integrale overeenkomst

Het injectiecontract vormt de integrale overeenkomst tussen de partijen en annuleert 
en vervangt alle eerdere contracten, brieven, regelingen en eerdere overeenkomsten, 
zowel schriftelijk als mondeling, die mogelijk tussen de partijen hebben bestaan, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door beide partijen.
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