Productvoorwaarden voor
meetdiensten
Fudura B.V. 2017

Artikel 1

Definities

Aangeslotene
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die beschikt over
een aansluiting op een net.

Aansluiting
de leiding die door de Netbeheerder wordt beheerd, die
de elektrische installatie dan wel gasinstallatie van de
Aangeslotene met de hoofdleiding verbindt en alle door de
Netbeheerder in of aan die leiding aangebrachte
apparatuur.

Algemene Voorwaarden 		
Algemene Voorwaarden Fudura B.V. 2017.

Elektrische installatie
het samenstel van leidingen en toebehoren, schakel- en
verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren
en motoren dat voor het verbruik van elektrische energie
binnen het perceel al dan niet vast is aangesloten, zulks te
rekenen vanaf het overdrachtspunt of een daarmee tussen
de Netbeheerder en de Opdrachtgever overeengekomen
gelijk te stellen plaats van overgang.

Energie 			
elektriciteit en/of gas.

Hoofdleiding			
dat deel van het net waarop een Aansluiting tot stand
wordt gebracht.

Gasinstallatie
het samenstel van gastechnisch materieel, leidingen en
bijbehoren van leidingen van de Aangeslotene, te rekenen
na de meetinrichting, bezien vanuit het gastransportnet, of
een daarmee tussen de Netbeheerder en de Aangeslotene
overeengekomen gelijk te stellen plaats van overgang,
met inbegrip van de aansluitleiding indien deze door de
Aangeslotene is aangebracht.

Gastransportnet
de door de Netbeheerder beheerde, niet tot een
gasproductienet behorende, met elkaar verbonden
leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt
voor het transport van gas, met inbegrip van
landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en
installaties waarmee dat transport ondersteunende
diensten worden verricht.

Meetbedrijf
Fudura B.V., onderdeel van Enexis Groep alsmede eventuele
verbonden vennootschappen of hun rechtsopvolgers.

Meetcode / Meetvoorwaarden
Meetcode Elektriciteit als bedoeld in artikel 31, eerste
lid, onder b, van de Elektriciteitswet 1998 en/of
Meetvoorwaarden Gas als bedoeld in artikel 12b, eerste lid,
onder b, van de Gaswet.

Meetdiensten

Net 		

alle diensten die het Meetbedrijf aanbiedt met betrekking
tot een meetinrichting, zoals bijvoorbeeld het plaatsen,
beheren en/of onderhouden van een meetinrichting, het
uitlezen van de opgeslagen gegevens in de meetinrichting
die de contractant ter beschikking heeft of wordt
gesteld, en de overdracht van die meetgegevens aan
de Netbeheerder en aan overeengekomen derden.
Meetdiensten omvatten daarmee ook de uitvoering van de
Meetverantwoordelijkheid.

een of meer verbindingen voor het transport van
elektriciteit en/of gas en de daarmee verbonden
transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations
en andere hulpmiddelen behoudens voor zover deze
verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de
elektrische- en/of gasinstallatie van een Opdrachtgever.

Meetinrichting
de apparatuur bestemd voor het vaststellen van de
omvang van de getransporteerde Energie, van de voor de
afrekening nodig geachte gegevens en/of voor controle van
de afname en/of de invoeding.

Meetverantwoordelijke

Opdrachtgever
degene die Meetdiensten afneemt dan wel wenst af
te nemen.

Overeenkomst 		
een overeenkomst betreffende het verlenen van één of
meer Meetdiensten.

Perceel 		

het Meetbedrijf aan wie op basis van de Meetcode dan
wel Meetvoorwaarden door TenneT een erkenning als
Meetverantwoordelijke is verleen.

de roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel
daarvan, ten behoeve waarvan een aansluiting tot stand
is gekomen dan wel transport van Energie geschiedt of zal
geschieden.

Meetverantwoordelijkheid

Wet

de verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn op het
overdrachtspunt van de Aansluiting van een Meetinrichting
die voldoet aan de eisen van de Meetcode dan wel
Meetvoorwaarden en voor het correct en tijdig (doen)
vaststellen en (doen) overdragen van meetgegevens.

de Elektriciteitswet 1998 en/of de Gaswet.

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1 Deze Productvoorwaarden maken met de Algemene
Voorwaarden deel uit van de Overeenkomst tussen het
Meetbedrijf en de Opdrachtgever voor het uitvoeren
van Meetdiensten, waaronder het bepalen van de
omvang van de door de Netbeheerder getransporteerde
hoeveelheid Energie als bedoeld in artikel 11 van deze
Productvoorwaarden.
2.2 Deze Productvoorwaarden zijn tevens van toepassing
op alle overeenkomsten die nadien tussen partijen worden
gesloten met betrekking tot Meetdiensten.
2.3 Ten aanzien van de Meetinrichting moet worden
voldaan aan de in of krachtens de Wet gestelde
voorwaarden en met name, voor zover van toepassing,
de voorwaarden als bedoeld in de Meetcode en/of de
Meetvoorwaarden.
2.4 Een exemplaar van deze Productvoorwaarden is aan de
Opdrachtgever verstrekt.
2.5 Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen
in deze Productvoorwaarden en de voorwaarden
en/of kwaliteitscriteria van de Meetcode en/of de
Meetvoorwaarden, prevaleren de voorwaarden
en/of kwaliteitscriteria van de Meetcode en/of de
Meetvoorwaarden.

Artikel 3

Huursom en indexering

3.1 Voor de huur is Huurder een huursom verschuldigd
zoals die is opgenomen in de Huurovereenkomst.
3.2 Verhuurder indexeert jaarlijks de overeengekomen
periodieke vergoedingen op basis van de door het CBS in de
maand juli van het voorgaande kalenderjaar gepubliceerde
Consumenten Prijsindex (CPI)

Artikel 4
De aanvraag voor het plaatsen, uitbreiden,
wijzigen en/of activeren van een
Meetinrichting
4.1 Een aanvraag voor het plaatsen, uitbreiden, wijzigen
en/of activeren van een Meetinrichting geschiedt op een
daartoe door het Meetbedrijf bepaalde wijze.
4.2 Het Meetbedrijf is bevoegd geen aanbod te doen
voor het plaatsen, uitbreiden, wijzigen dan wel activeren
van een Meetinrichting, dan wel hiervoor bijzondere
voorwaarden te stellen indien de Opdrachtgever in verzuim
is een vordering ter zake van de Meetinrichting, dan wel
een andere daarmee verband houdende vordering die
het Meetbedrijf op hem heeft, te voldoen, met inbegrip
van die ter zake van een Meetinrichting van een ander
respectievelijk vorig perceel.
4.3 Het Meetbedrijf is bevoegd een Meetinrichting niet
te plaatsen, uit te breiden, te wijzigen of te activeren
dan wel geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te
deactiveren, indien één of meer van de in of krachtens deze
Productvoorwaarden gestelde bepalingen of voorschriften
niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van die
bevoegdheid door het Meetbedrijf gerechtvaardigd is.

Artikel 5

Meetverantwoordelijkheid

5.1 Het Meetbedrijf vervult als Meetverantwoordelijke de
volgende taken:
a. een meter te leveren en te plaatsen;
b. de meetgegevens af te lezen of, in geval van uitlezing op
afstand, de meetdata te collecteren;
c. de meetdata op te slaan;
d. aan de hand van de meetdata de verbruiken vast te
stellen en te valideren;
e.de verbruiksgegevens te verzenden naar de
Netbeheerder(s);
f. de meter periodiek te controleren en te onderhouden;
g. storingen aan de Meetinrichting te verhelpen.
5.2 Huurder beschikt over één of meerdere grootverbruik
elektra- en/of gas Aansluiting(en) en heeft over deze
aansluitingen de wettelijke Meetverantwoordelijkheid.
5.3 Door het aangaan van de Overeenkomst draagt de
Opdrachtgever zijn Meetverantwoordelijkheid over aan de
Meetverantwoordelijke.
5.4 Opdrachtgever verleent de Meetverantwoordelijke een
volmacht om in het kader van deze overdracht informatie
uit relevante registers (waaronder het aansluitingenregister
van de Netbeheerder) op te vragen.

Artikel 6
Onderhouden, controleren, vervangen,
verplaatsen, deactiveren, aanpassen en
wegnemen van een Meetinrichting
6.1 Een Meetinrichting wordt uitsluitend onder
verantwoordelijkheid van het Meetbedrijf onderhouden,
gecontroleerd, vervangen, verplaatst, gedeactiveerd en
weggenomen, een en ander na voorafgaande mededeling
aan en zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever.
6.2 Een uitbreiding, wijziging dan wel activering van
een bestaande Meetinrichting wordt uitsluitend door
of onder verantwoordelijkheid van het Meetbedrijf tot
stand gebracht. De wijze van uitvoering en de plaats van
de Meetinrichting worden door het Meetbedrijf, zoveel
mogelijk in overleg met de Opdrachtgever, vastgesteld.
6.3 Het onderhoud en de controle van de Meetinrichting
geschiedt voor rekening van het Meetbedrijf. Het
vervangen, verplaatsen, deactiveren, aanpassen of
wegnemen van de Meetinrichting geschiedt voor rekening
van de Opdrachtgever, indien:
a. dit geschiedt op zijn verzoek;
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten, tenzij
aannemelijk wordt gemaakt dat dit handelen of nalaten het
gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan
hem kunnen worden toegerekend;
c. de wijziging van de gecontracteerde transportcapaciteit
en/of jaarverbruik een noodzakelijke wijziging van de
Meetinrichting vereist c.q. als gevolg heeft;
d. de wijziging in wet- en regelgeving dit noodzakelijk
maakt.

6.4 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten
zijn aan het Meetbedrijf komen voor rekening van de
Opdrachtgever. Een kostenverhogende omstandigheid kan
zijn dat een Netbeheerder aanwezig wil/moet zijn bij het
betreden van een locatie zoals genoemd in artikel 5.1b van
de Algemene Voorwaarden Fudura 2017.

Artikel 7
Voorzieningen ten behoeve van de
Meetinrichting
7.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de
Meetinrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan
worden afgelezen. Voorts dient Opdrachtgever de
Meetinrichting te beschermen tegen beschadiging en tegen
verbreking van de verzegeling.
7.2 Indien de ruimte en de daar aanwezige apparatuur of
een gedeelte daarvan niet goed bereikbaar zijn geworden
door het handelen of nalaten van de Opdrachtgever, heeft
het Meetbedrijf, na aanmaning, het recht op kosten van
de betrokkene de belemmeringen weg te nemen dan
wel wijzigingen in de plaats van de Meetinrichting aan te
brengen.
7.3 De Opdrachtgever verleent om niet de nodige
medewerking aan het uitvoeren van werkzaamheden
ten behoeve van de Meetinrichting door of vanwege het
Meetbedrijf.
7.4 De ruimte waar de Meetinrichting wordt opgesteld
dient geschikt te zijn voor draadloze telecommunicatie.
Het Meetbedrijf is niet aansprakelijk voor kosten van welke
aard dan ook indien bij oplevering van de Meetinrichting
de ruimte niet aan deze voorwaarden blijkt te voldoen en
hierdoor de meetdata niet kan worden uitgelezen.

Artikel 8
Rechten met betrekking tot de
Meetinrichting
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, is en blijft de
onder verantwoordelijkheid van het Meetbedrijf
aangebrachte apparatuur eigendom van het Meetbedrijf.
De Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen
te nemen respectievelijk zijn medewerking te verlenen
aan het waarborgen van het eigendomsrecht van het
Meetbedrijf. De Opdrachtgever vrijwaart het Meetbedrijf
ter zake van eventuele aanspraken van derde(n) op de
door het Meetbedrijf aangebrachte apparatuur in verband
met een (vermeende) vordering van die derde(n) op de
Opdrachtgever.
8.2 De Opdrachtgever zal toestaan dat zowel ten behoeve
van hemzelf als ten behoeve van derden werkzaamheden
worden uitgevoerd.
8.3 De Opdrachtgever zal, voor zover dat redelijkerwijs
in zijn vermogen ligt, ervoor zorg dragen dat iedere
handeling waardoor de bedrijfsvoering van het Meetbedrijf
kan worden belet of belemmerd, achterwege blijft. De
Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat iedere
handeling waardoor de Meetinrichting in gevaar kan
worden gebracht of gevaar voor personen of zaken kan
ontstaan, achterwege blijft.

Artikel 9
Duur en beëindiging van de Overeenkomst
9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een
periode zoals is vastgelegd in de Overeenkomst en wordt
vervolgens ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd
tegen de alsdan geldende tarieven, tenzij de Overeenkomst
wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn als
bedoeld in artikel 9.2 en 9.3 van deze Productvoorwaarden.
Indien geen looptijd is vastgelegd in de Huurovereenkomst,
geldt een looptijd van vijf jaar te rekenen vanaf de
ingangsdatum van de Meetdiensten.
9.2 De Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk en
tegen het einde van de contractperiode met inachtneming
van een opzegtermijn van twee maanden opzeggen. De
opzegtermijn gaat in per eerste van de maand volgend op
de opzegging.
9.3 De Opdrachtgever kan de Overeenkomst tussentijds
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden ingeval van verkoop, staking of verhuizing
van de onderneming. De opzegtermijn gaat in per eerste
van de maand volgend op de opzegging.
9.4 Indien sprake is van stilzwijgende verlenging zoals
bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan Opdrachtgever de
Overeenkomst schriftelijk en tegen het einde van de
verlengde contractperiode opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden. De opzegtermijn gaat
in per eerste van de maand volgend op de opzegging.
9.5 Indien de Overeenkomst voortijdig eindigt, zoals
bedoeld in artikel 9.3 van deze Productvoorwaarden, wordt
elke vordering van het Meetbedrijf op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar en is de Opdrachtgever aan
het Meetbedrijf de restwaarde van de Meetinrichting
verschuldigd. Die restwaarde is gesteld op de historische
kostprijs van de Meetinrichting op het moment van aanvang
van de Overeenkomst plus eventuele aanpassingen volgens
de door CBS gepubliceerde Consumenten Prijsindex cijfers
(CPI) verminderd met een percentage dat gelijk is aan de
verstreken maanden gedeeld door de termijn van de eerste
contractperiode, met als minimumbedrag 10% van de
historische kostprijs.

9.6 De Opdrachtgever zal de Meetinrichting na afloop van
de Overeenkomst in goede staat ter beschikking stellen aan
het Meetbedrijf en heeft hierbij de keuze uit de volgende
mogelijkheden:
a. Opdrachtgever verwijdert onder haar
verantwoordelijkheid de Meetinrichting inclusief mogelijke
randapparatuur en zorgt voor levering van de materialen
aan het Meetbedrijf in de staat waarin zij zich bevonden
voor demontage binnen twee weken na verwisseling van de
Meetinrichting.
b. De verwijdering van de Meetinrichting geschiedt door- en
onder verantwoordelijkheid van het Meetbedrijf waarbij de
kosten voor demontage aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
9.7 Indien de Opdrachtgever de Meetinrichting na afloop
van de Overeenkomst niet ter beschikking stelt of kan
stellen aan het Meetbedrijf binnen de in artikel 9.6a
gestelde termijn, is hij verplicht het Meetbedrijf schadeloos
te stellen alsmede zonder nadere ingebrekestelling een
boete te voldoen van EURO 250,- (zegge tweehonderdvijftig
EURO).
9.8 Indien het Meetbedrijf door aan de Opdrachtgever
toerekenbare oorzaken niet tot verwijdering kan overgaan,
blijven de verplichtingen van de Opdrachtgever uit de
Overeenkomst van kracht totdat verwijdering op kosten
van de Opdrachtgever heeft plaats gevonden.
9.9 Ingeval van verkoop, verhuizing of staking van de
onderneming van de Opdrachtgever is het in artikel 9.5
vermelde afkoopbedrag niet verschuldigd indien een
aspirant-Opdrachtgever aansluitend en op dezelfde locatie
met het Meetbedrijf een nieuwe overeenkomst aangaat ten
aanzien van dezelfde Meetinrichting.

9.10 De Opdrachtgever dient het Meetbedrijf binnen
de opzegtermijn in de gelegenheid te stellen de voor
de beëindiging van de Overeenkomst noodzakelijke
handelingen te verrichten. De Opdrachtgever blijft
gebonden aan hetgeen bij of krachtens de Overeenkomst
en de Productvoorwaarden is bepaald totdat hij aan al zijn
daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
9.11 In een situatie als voorzien in artikel 10.1 van deze
Productvoorwaarden blijft de Overeenkomst onverminderd
van kracht.
9.12 De opzegging van de Overeenkomst door het
Meetbedrijf dient schriftelijk en met opgave van
redenen te geschieden en is slechts mogelijk in geval van
zwaarwegende belangen en met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal zes maanden.
9.13 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de
Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm
van het Meetbedrijf wordt omgezet in een andere
rechtsvorm of indien het Meetbedrijf zijn onderneming
heeft overgedragen aan een andere rechtspersoon. Indien
een in dit lid bedoelde omstandigheid zich voordoet, zal
het Meetbedrijf de Opdrachtgever hiervan op de hoogte
stellen.
9.14 De verplichtingen van het Meetbedrijf ingevolge
de Overeenkomst eindigen in ieder geval per direct
indien en voor zover een aan het Meetbedrijf verleende
instemming wordt ingetrokken c.q. diens aanwijzing als
Meetverantwoordelijke vervalt of wordt ingetrokken.

Artikel 10
Gevolgen van niet-nakoming van de
Overeenkomst
10.1 Het Meetbedrijf is bevoegd om na een voorafgaande
waarschuwing - tenzij zulks om urgente redenen,
waaronder veiligheid en voorkoming van fraude niet
mogelijk is - de Meetinrichting geheel of gedeeltelijk weg te
nemen of te deactiveren indien en zolang de Opdrachtgever
in enig opzicht de Overeenkomst, de Productvoorwaarden,
de Algemene Voorwaarden of de van toepassing zijnde
voorschriften en regelingen niet nakomt. Een dergelijk geval
kan zich onder andere voordoen indien:
a. de Meetinrichting niet voldoet aan het bepaalde
in of krachtens de Meetcode Elektriciteit en/of
Meetvoorwaarden Gas;
b. één of meer van de in artikel 14 van deze
Productvoorwaarden genoemde verbodsbepalingen zijn
overtreden;
c. de Opdrachtgever in verzuim is een vordering ter zake
van de Meetinrichting, dan wel een andere daarmee
verband houdende vordering, die het Meetbedrijf op de
Opdrachtgever heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter
zake van de Meetinrichting ten behoeve van een andere,
respectievelijk vorige aansluiting op het elektriciteits- of
gasnet. Het Meetbedrijf zal slechts gebruik maken van
de bevoegdheid tot wegnemen of deactiveren van de
Meetinrichting, indien en voor zover de niet-nakoming van
de verplichtingen door de Opdrachtgever dit rechtvaardigt.
10.2 De in het eerste lid van dit artikel bedoelde
maatregelen worden pas ongedaan gemaakt nadat
de reden daartoe is vervallen en de kosten van deze
maatregelen en van het ongedaan maken ervan, alsmede
van de door het Meetbedrijf in verband hiermee geleden
schade, geheel zijn voldaan. Aan het ongedaan maken van
de maatregelen kan het Meetbedrijf nadere voorwaarden
verbinden.

Artikel 11
Bepaling van de omvang van de
getransporteerde Energie
De hoeveelheid getransporteerde Energie wordt
gemeten overeenkomstig de in of krachtens de Wet
en voor zover van toepassing de voorwaarden als
bedoeld in de Meetcode Elektriciteit respectievelijk de
Meetvoorwaarden Gas hieraan gestelde voorwaarden. De
door de Meetinrichting verkregen gegevens zijn bindend,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13 van
deze Productvoorwaarden.

Artikel 12
Onderzoek van de Meetinrichting bij
twijfel over de juistheid
12.1 Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen
zowel de Opdrachtgever als het Meetbedrijf verlangen
dat de Meetinrichting wordt onderzocht. Het Meetbedrijf
deelt de Opdrachtgever, zoveel mogelijk vooraf, mede
wanneer dit onderzoek zal plaatsvinden en/of wanneer de
Meetinrichting voor onderzoek zal worden weggenomen.
Het Meetbedrijf stelt de Opdrachtgever op de hoogte van
de onderzoeksmogelijkheden en van de kosten van het
onderzoek.
12.2 Het onderzoek als bedoeld artikel 12.1 wordt door
het Meetbedrijf verricht, tenzij de Opdrachtgever een
onderzoek door een andere daartoe bevoegde instantie
verlangt. De Opdrachtgever is gerechtigd om - geheel voor
eigen rekening en risico - bij het onderzoek aanwezig te zijn
of zich te laten vertegenwoordigen.
12.3 De juistheid van de meting wordt beoordeeld aan
de hand van de in de Elektriciteitswet 1998 dan wel de
Gaswet gestelde voorwaarden en - indien van toepassing
- de voorwaarden als bedoeld in de Meetcode en/of de

Meetvoorwaarden.
12.4 De kosten van het onderzoek en de vervanging van de
Meetinrichting komen voor rekening van degene op wiens
verzoek het onderzoek wordt verricht. Indien uit onderzoek
volgt dat de afwijking groter is dan is toegestaan, dan
komen de kosten ten laste van de eigenaar van de
Meetinrichting, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8.1 van deze Productvoorwaarden.
12.5 Het Meetbedrijf houdt de Meetinrichting beschikbaar
voor nader onderzoek tot zes weken na verzending van het
resultaat van het onderzoek als bedoeld in artikel 12.1 van
deze Productvoorwaarden. Indien er een geschil aanhangig
wordt gemaakt, dient het Meetbedrijf de desbetreffende
meter te bewaren respectievelijk bij eventuele herplaatsing
te kunnen traceren totdat er een uitspraak is omtrent het
geschil of het geschil op een andere wijze is beëindigd.
Indien de Meetinrichting niet het eigendom is van het
Meetbedrijf, gelden de in dit lid bedoelde verplichtingen
voor de eigenaar van de Meetinrichting.

Artikel 13

Artikel 14

Gevolgen van onjuiste meting

Het is de Opdrachtgever verboden:

13.1 Indien uit het onderzoek als bedoeld in artikel 12
van deze Productvoorwaarden volgt dat de afwijking van
de Meetinrichting groter is dan is toegestaan, stelt het
Meetbedrijf de getransporteerde hoeveelheid Energie vast
aan de hand van het hierover gestelde in de Meetcode en/
of de Meetvoorwaarden. Herberekening zal plaatsvinden
over de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft
gefunctioneerd, conform het gestelde in de Meetcode en/of
de Meetvoorwaarden.
13.2 Indien de Meetcode en/of de Meetvoorwaarden geen
hanteerbare maatstaf opleveren voor het vaststellen
van de getransporteerde hoeveelheid Energie, is het
Meetbedrijf bevoegd de getransporteerde hoeveelheid
Energie in het desbetreffende tijdvak te schatten naar
de beste ter beschikking van het Meetbedrijf staande
gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen:
a. de getransporteerde hoeveelheid Energie in het
overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of
b. de gemiddelde getransporteerde hoeveelheid Energie in
een voorafgaand of volgend tijdvak, of
c. een andere, na overleg met de Opdrachtgever te bepalen,
billijke maatstaf.

Verbodsbepalingen

a. door middel van de Meetinrichting hinder of schade te
veroorzaken voor het Meetbedrijf en/of derden;
b. door of vanwege het Meetbedrijf aangebrachte
verzegelingen te verbreken of te doen verbreken;
c. handelingen te verrichten of te doen verrichten dan
wel een situatie te scheppen waardoor het normaal
functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd of de
tarieven- en vergoedingsregeling van het Meetbedrijf niet
of niet juist toegepast kan worden.

Artikel 15

Slotbepalingen

Deze Productvoorwaarden kunnen worden aangehaald als:
“Productvoorwaarden voor meetdiensten 2017”.

