
Artikel 1 Defi nities
De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, hebben dezelfde bete-
kenis als de begrippen van de Gaswet, voor zover daarvan in deze Algemene Voorwaarden niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier Eneco Business B.V., statutair gevestigd te Rotterdam. Kantoorhoudend te 
Capelle aan den IJssel, Rivium Quadrant 75, 2909 LC
Klant De afnemer die gas van Leverancier betrekt.
Overeenkomst De overeenkomst tot levering van gas tussen Leverancier en Klant.
Aansluit- en transportovereenkomst De tussen de klant en de netbeheerder afgesloten over-
eenkomst inzake de door de netbeheerder te leveren aansluit- en transportkosten op grond 
van Hoofdstuk 2 in de Gaswet.
m3 Een hoeveelheid gas, welke bij een temperatuur van 273,15 K een absolute druk heeft van 
101,3 kPa en technisch vrij van waterdamp een volume inneemt van één (1) kubieke meter. 
Overige specifi caties van het gas zijn conform NV Nederlandse Gasunie standaard.

Artikel 2 De overeenkomst. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.  Levering geschiedt uit hoofde van een Overeenkomst tussen Leverancier en de klant.

Van de Overeenkomst maken deze Algemene Voorwaarden deel uit. Bij strijdigheid tussen 
een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en een bepaling van de Overeenkomst, 
prevaleert de Overeenkomst.

2.  De klant dient ervoor zorg te dragen dat alle ten tijde van de ondertekening van de Over-
eenkomst van kracht zijnde overeenkomsten inzake de levering van gas rechtsgeldig zijn 
beëindigd per de datum en het uur waarop de Overeenkomst in werking treedt.

3.  De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de eerst mogelijke datum van hetzij 
de datum van aanvang van de feitelijke levering, hetzij de in de overeenkomst genoemde 
datum van inwerkingtreding.

4.  Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst na afl oop van de overeengeko-
men contract  duur telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, indien deze niet door één 
der partijen tenminste drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen 
contractduur per aangetekende brief is opgezegd.

5.  Tussentijdse beëindiging is slechts mogelijk in de situatie als bedoeld in artikel 15 van 
deze voorwaarden.

6.  De klant blijft evenwel gebonden aan hetgeen in of krachtens de Overeenkomst en deze 
algemene voorwaarden is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtin-
gen heeft voldaan.

7.  Indien de Overeenkomst met twee of meer klanten wordt aangegaan, kan Leverancier 
hoofdelijke verbondenheid tot nakoming van de Overeenkomst verlangen.

Artikel 3 Levering en verbruik van gas
1.  Leverancier zal de overeengekomen hoeveelheden gas tegen de overeengekomen prijzen 

ten behoeve van de overeen gekomen vestiging(en) aan de klant leveren en de klant zal 
deze hoeveelheden tegen deze prijzen afnemen.

2.  Bij een overeengekomen minimum afname is Leverancier gerechtigd bij onderschrijding de 
minimum  afname in rekening te brengen.

3.  Leverancier houdt zich het recht voor om het contract te heronderhandelen indien blijkt 
dat de opgegeven hoeveelheden gas en de maximale vermogensafname niet naar waar-
heid zijn opgegeven.

4.  Ingeval van structurele wijziging van de benodigde hoeveelheid gas ten behoeve van 
eerder genoemde vestiging(en), als gevolg van door de klant zelf beïnvloedbare omstandig-
heden (uitbreiding productie capaciteit, e.d.), zal indien de klant zich met Leverancier in 
verbinding stelt, in gezamenlijk overleg na te gaan of, en onder welke condities, voor de 
resterende contract periode door Leverancier een andere  hoeveelheid gas aan de klant 
geleverd wordt.

5.  De klant is verplicht zich voor zover mogelijk te onthouden van ieder handelen of nalaten 
dat Leverancier belemmert of verhindert haar verplichtingen onder de Overeenkomst na 
te komen, dan wel schade toebrengt aan personen of zaken. De klant zal eenzelfde 
verplichting opleggen aan zijn werknemers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten 
als bedoeld in art. 6:170 en 6:171 BW.

6.  De Overeenkomst heeft betrekking op de levering van gas met een calorische boven-
waarde van 35,17 MJ/m3.

Artikel 4 Aansluiting en transport
1.  De klant zal ter zake van de aansluiting en het transport naar het (de) aansluitpunt(en), 

tijdig (een) aansluit- en transportovereenkomst(en) aangaan met de netbeheerder, welke 
aansluit- en transport overeenkomst(en) niet geschorst, opgezegd, beëindigd of ontbon-
den zal worden zolang de Overeen komst tussen Leverancier en de klant niet is beëindigd. 
Met het oog daarop zal de klant ervoor zorgdragen dat hij gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst steeds zal voldoen aan alle Voorwaarden en  bepalingen van de aansluit- en 
transportovereenkomst. Aansluiting en transport geschieden te allen tijde voor rekening 
en risico van de klant. De klant draagt er zorg voor dat zijn gasaansluiting aan de terzake 
geldende voorschriften voldoet. De klant draagt er tevens zorg voor dat zijn installatie is 
 aangesloten op het net van het gastransportbedrijf.

2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2 van deze voorwaarden, geldt dat in de 
gevallen waarin de aansluiting of transport van gas onder de aansluit- en transportover-
eenkomst wordt beperkt of onderbroken, Leverancier van haar leveringsplicht is onthe-
ven. De Overeenkomst blijft in dat geval voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 5 Meetinrichting en meetgegevens
1.  De klant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor plaatsing en onderhoud van (een) 

meet inrichting(en). De meetinrichting(en) dient (dienen) te voldoen aan de voorwaarden 
die door Leverancier en de netbeheerder worden gesteld.

2.  De klant draagt er zorg voor dat de door Leverancier terzake gemachtigde personen te 
allen tijde toegang hebben tot de meetinrichting. De klant draagt er voorts zorg voor dat 
de meet inrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan worden afgelezen. Voorts dient 
de klant de meetinrichting te beschermen tegen beschadigingen en tegen verbreking van 
de ver zegeling.

3.  Meetgegevens van het (de) overdrachtspunt(en) worden conform het bepaalde in de 
Transport overeenkomst en de Meetcode ter beschikking van Leverancier gesteld.

Artikel 6 Bepaling van de omvang van levering
1.  De hoeveelheid geleverd gas wordt gemeten door de meetinrichting van de betreff ende 

vestiging(en) van de klant.
2.  De gemeten hoeveelheden kubieke meters gas zullen worden omgerekend naar m3 met 

een calorische bovenwaarde van 35,17 MJ/ m3. De gemiddelde calorische bovenwaarde 
van het geleverde gas wordt per maand bepaald door middel van een kwaliteitsmeting in 
het gastransportnet van de netbeheerder. Ten behoeve van de afrekening worden de 
gemeten hoeveelheden normaal kubieke meters gas vermenigvuldigd met de gemeten 
gemiddelde calorische bovenwaarde en vervolgens gedeeld door 35,17, teneinde de gele-
verde hoeveelheden normaal kubieke meters gas met een calorische bovenwaarde van 
35,17 MJ/m3 vast te stellen.

3.  Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de klant als Leverancier verlangen 
dat de meet inrichting wordt onderzocht. De kosten van het onderzoek zijn voor de reke-
ning van de klant. In geval het onderzoek uitwijst dat de afwijking groter is dan toege-
staan, zal Leverancier de omvang van de daadwerkelijke levering vaststellen aan de hand 
van de uitkomst van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat 
de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, gedurende de looptijd van de overeen-
komst, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden. Indien de omvang 
van de levering niet juist kan worden vastgesteld door toedoen van de klant, alsmede 
indien aannemelijk is dat de klant zelf de onjuistheid van de registratie had kunnen con-
stateren, zal echter volledige herberekening plaatsvinden. In geval het onderzoek uitwijst 
dat de afwijking gelijk of kleiner is en het verzoek tot dit onderzoek door Leverancier 
gedaan is, zal Leverancier de kosten van het onderzoek voor haar rekening nemen.

4.  Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de 
omvang van de levering, is Leverancier bevoegd de omvang van de levering in het desbe-
treff ende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van Leverancier staande ge-
gevens hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen:

 •  de omvang van de levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar, of
 •  de gemiddelde omvang van de levering in een eraan voorafgaand en een eraan volgend 

tijdvak, of
 •  een andere billijke maatstaf.

Artikel 7 Prijzen
1.  De klant is aan Leverancier ter zake van de levering vergoedingen verschuldigd zoals vast-

gelegd in de Overeenkomst.
2.  Tenzij anders overeengekomen, heeft Leverancier het recht de prijzen te wijzigen. Leve-

rancier zal een wijziging minimaal 30 dagen voorafgaande aan de ingangsdatum van deze 
wijziging schriftelijk of door publicatie bekendmaken. De wijziging zal tevens bij Leveran-
cier ter inzage liggen en op verzoek van de klant kosteloos aan hem worden toegezonden. 
Indien de klant niet met de aangekondigde nieuwe prijzen wenst in te stemmen, kan hij de 
Overeenkomst tussentijds beëindigen per de ingang datum van de aangekondigde wijzi-
ging, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen. De nieuwe prijzen 
worden van kracht 30 dagen na de dag waarop zij aan de klant zijn medegedeeld, tenzij in 
de mededeling een latere datum van inwerkingtreding is vermeld, met dien verstande dat 
wijzigingen die voortvloeien uit dwingendrechtelijke voorschriften met onmiddellijke 
ingang gelden, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de desbetreff ende dwingend-
rechtelijke voorschriften. Op overeengekomen indexatie van prijzen is het bepaalde in dit 
artikellid niet van toepassing.

3.  Leverancier behoudt zich het recht voor om de fi nanciële gevolgen van generieke wijzigin-
gen in de algemene prijsstructuur voor capaciteit, landelijk transport, boetes en commo-
dity zoals door Gasunie Trade & Supply respectievelijk Gastransport Services of hun 
rechtsopvolgers dan wel andere toeleveranciers of regionale netbeheerders, vóór of 
gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, aangebracht, overeenkomstig door te 
berekenen aan de klant. De klant is in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, in 
deze situatie niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen in geval de in dit 
lid bedoelde  situatie optreedt.

4.  Alle bedragen die de klant ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, zullen worden 
verhoogd met alle bestaande en eventueel te introduceren belastingen, toeslagen en de 
heffi  ngen die Leverancier krachtens een besluit van de overheid verplicht of bevoegd is in 
rekening te brengen.

Artikel 8 Betaling
1.  Alle bedragen die de klant ingevolge de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden 

aan Leverancier verschuldigd is, brengt Leverancier hem doormiddel van een gespecifi -
ceerde factuur in rekening.

2.  Indien Leverancier dit verlangt, is de afnemer verplicht hetgeen hij naar schatting van de 
leverancier over een bepaalde periode heeft afgenomen of zal gaan afnemen, bij voorlo-
pige rekening aan de leverancier te betalen. Bij de defi nitieve afrekening, die wordt opge-
steld op basis van de in artikel 6 bedoelde gegevens ten aanzien van de werkelijke leve-
ring in die periode, wordt hetgeen reeds betaald is aan de hand van de voorlopige 
rekeningen, verrekend.

3.  De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na dagtekening. De verplichting tot betaling 
wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de nota.

4.  De klant is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig 
bedrag dat Leverancier aan hem schuldig mocht zijn.

Artikel 9 Garantie, vooruitbetaling en waarborgsom
1.  Leverancier kan indien het daartoe in redelijkheid termen aanwezig acht, van de klant naar 

diens keuze een bankgarantie of een waarborgsom verlangen tot zekerheid van betaling 
van de op grond van de Overeenkomst of deze voorwaarden verschuldigde bedragen.

2.  De in het eerste lid genoemde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de 
klant naar het oordeel van Leverancier vermoedelijk gemiddeld voor levering over een 
periode van drie maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom zal worden terugbe-
taald zodra de noodzaak tot zekerheid stelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo 
spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeen komst, onder aftrek van het bedrag dat 
eventueel nog betaald moet worden.

3.  Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van storting door Leverancier rente 
vergoed, waarvan het rentepercentage gelijk is aan de minimum biedrente van de Euro-
pese Centrale Bank vermeerderd met 1 procent. Uitbetaling van de rente geschiedt uiter-
lijk bij de terugbetaling van de waarborgsom.

Algemene Leveringsvoorwaarden Gas
Eneco Business B.V. 
voor uurbemeterde zakelijke afnemers
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Artikel 10 Wanbetaling
1.  Indien de klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege in 

verzuim.
2.  Indien en zodra de klant in verzuim is, is hij tevens rente verschuldigd wegens te late beta-

ling, gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding 
van kosten van gerechtelijke en/of buiten gerechtelijke inning. De in dit lid bedoelde bedra-
gen zijn onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1.  Leverancier is jegens de klant nimmer aansprakelijk voor schade, die ontstaat ten gevolge 

van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Leverancier, haar 
werknemer(s), ondergeschikte(n) en/of niet-onder geschikte(n) (als bedoeld in art. 6:170 en 
6:171 BW), behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld 
van Leverancier. Leverancier is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-
schade waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en tot vergoeding van 
 immateriële schade. De klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden 
op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, verband houdende 
met de verplichtingen van Leverancier onder de Overeenkomst.

2.  Leverancier is voorts nimmer aansprakelijk in geval van een onderbreking, beperking of 
gebrek in de  levering van gas ten gevolge van het niet of niet goed functioneren van (i) 
leidingen, installaties of een aansluiting van de klant en/of van (ii) gastransportnetten en/
of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluit- en transportover-
eenkomst tussen de klant en de netbeheerder. De klant zal Leverancier vrijwaren en 
schadeloos stellen ten aanzien van alle schade en kosten als gevolg van de niet-nakoming 
door de klant van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1 of enig onrechtmatig hande-
len door de klant jegens de netbeheerder.

3.  In ieder geval is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot drie maal het gemid-
delde maandfactuurbedrag voor de levering van gas aan de desbetreff ende vestiging(en), 
zulks te allen tijde tot een  maximumbedrag van € 450.000,– per gebeurtenis.

Artikel 12 Overmacht
1.  Indien één der partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de 

Overeen komst na te komen, dan zal deze partij de andere partij onmiddellijk van zodanige 
verhindering in kennis stellen. Voorts zal hij de andere partij op de hoogte houden over 
alle ontwikkelingen verband houdende met de overmacht.

2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en artikel 11, zal Leverancier zich onder de Over-
eenkomst en deze voorwaarden mogen beroepen op overmacht in geval de afname door 
de klant wordt belemmerd door het niet of niet goed functioneren van een installatie of 
aansluiting van de klant en/of van het gas transportnet en/of van het ontbreken, onder-
breken, of beëindigen van een aansluit- en transport overeenkomst tussen de klant en de 
netbeheerder, dan wel iedere andere omstandigheid in het kader van de aansluiting en het 
transport van gas. Een dergelijke belemmering blijft voor rekening en risico van de klant 
en laat een minimum afname verplichting van de klant onverlet, tenzij een dergelijke 
belemmering niet aan de klant kan worden toegerekend noch krachtens wet, rechts-
handelingen of in het verkeer geldende rechtsopvattingen voor rekening van klant 
behoort te komen.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid
1.  Partijen bij de Overeenkomst zullen zich ervoor inspannen dat op geen enkele wijze direct 

noch indirect, mondeling noch in geschrift, noch anderszins gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst of na het eindigen van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie welke 
hen in het kader van de Overeenkomst en de hieraan verwante regelingen en afspraken 
aan derden, buiten genoemde partijen in de Overeenkomst, bekend wordt gemaakt, 
anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartijen en voor 
behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

2.  Partijen zullen met name de in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatie binnen 
hun organisatie niet in ruimere kring verspreiden dan voor de behoorlijke uitvoering van de 
Overeenkomst noodzakelijk is.

3.  Onverminderd het voorgaande zal de klant zich tot het uiterste inspannen om aan de 
voorgaande bepalingen te voldoen. De klant zal, indien hij vermoed of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat van enige informatie de geheim houdings plicht is geschonden, Leverancier 
daarvan onverwijld mededeling doen,  ongeacht of deze schending de eigen organisatie of 
door de klant ingeschakelde derden betreft.

Artikel 14 Tussentijdse beëindiging
1.  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 zijn partijen bevoegd de Overeenkomst zonder 

rechterlijke tussen komst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
 a  aan de wederpartij surséance van betaling is verleend;
 b  de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 c   de wederpartij in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen en 

het verzuim langer dan dertig dagen na de schriftelijke mededeling daarvan door 
Leverancier voortduurt;

 d   de wederpartij anderszins structureel in verzuim is in de nakoming van zijn ver-
plichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

2.  De bedragen die de wederpartij op het moment van ontbinding van de overeenkomst 
reeds verschuldigd is, zijn op dat moment onmiddellijk opeisbaar.

3.  Leverancier is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddel-
lijke ingang te ontbinden ingeval van ontbinding, of beëindiging van de noodzakelijke 
aansluit- en transport overeenkomst tussen de klant en de netbeheerder. Dit laat een 
minimum afnameplicht van de klant onverlet, en in voorkomend geval is een vordering van 
Leverancier uit dien hoofde onmiddellijk opeisbaar. Bij ontbinding ingevolge deze bepaling 
is Leverancier nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht ondervinden.

4.  Ingeval van verhuizing is de klant gerechtigd de leveringsovereenkomst voor de reste-
rende looptijd voort te zetten ten behoeve van de nieuwe vestiging. Eventuele additio-
nele transportkosten worden doorberekend aan de klant. Het bepaalde in artikel 3 lid 4 
van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

5.  Leverancier is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddel-
lijke ingang te ontbinden indien en zodra de klant terzake van gas, die hij ingevolge de 
Overeenkomst van Leverancier betrekt, een switch heeft laten doorvoeren naar een 
andere leverancier, zulks onverlet de overige krachtens de wet en/of deze Overeenkomst 
aan Leverancier toekomende rechten. Indien zich de situatie voordoet als bedoeld in deze 
bepaling, is klant aan Leverancier voorts een direct opeisbare boete van € 1000,– 
verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. Het hiervoor bepaalde laat een minimum 
afnameplicht van klant onverlet, en in voorkomend geval is een vordering van Leverancier 
uit dien hoofde onmiddellijk opeisbaar. Bij ontbinding ingevolge de bepaling is Leverancier 
nimmer aansprakelijk voor enige schade die klant mocht ondervinden.

Artikel 15 Geschillen
1.  Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeen-

komst en de daarbij behorende bijlagen, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het 
gevolg mochten zijn, dan wel deze voorwaarden, zullen op grondslag daarvan worden 
beslecht door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij partijen een andere 
vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

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

Artikel 16 Gewijzigde omstandigheden
1.  Indien het bij of krachtens de Gaswet of anderszins van toepassing zijnde wetgeving en 

regulering bepaalde, tot omstandigheden leidt van dien aard dat de ongewijzigde instand-
houding van de Overeenkomst ten opzichte van één of beide partijen naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht, dan zullen partijen de Overeen-
komst voor zover noodzakelijk aanpassen. Is voortzetting van de Overeenkomst niet 
meer mogelijk, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een 
nieuwe overeenkomst.

Artikel 17 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1.  Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschrif-

ten en regelingen kunnen door Leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 
dagen na de dag waarop zij aan de klant zijn medegedeeld in werking, tenzij in de medede-
ling een andere datum van inwerking treding is vermeld.

2.  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien de klant 
een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een dwingend 
rechtelijke regeling, is de klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Opzegging 
dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 
drie maanden, tenzij Leverancier een  andere wijze en/of termijn van opzegging aanvaardt. 
Gedurende de termijn dat de Overeenkomst na opzegging ingevolge deze bepaling voor-
duurt, blijven deze Algemene Voorwaarden, ongewijzigd, op de Overeenkomst van 
toepassing.

Artikel 18 Vergunningen
1.  Indien Leverancier niet of niet meer beschikt over een voor de levering vereiste vergun-

ning, zal Leverancier de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds kunnen 
beëindigen zonder jegens de klant gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten, 
ongeacht de oorzaak van het niet of niet meer beschikbaar zijn van de desbetreff ende 
vergunning.

Artikel 19 Slotbepalingen
1.  Leverancier is gerechtigd de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst en deze 

Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij. De klant verleent hiertoe bij 
voorbaat haar instemming.

2.  De klant stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van 
Leverancier wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien Leverancier (een deel van) 
haar onder neming overdraagt aan een derde partij.

3.  Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Gas’.
4.  Deze voorwaarden liggen bij Leverancier ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos 

verkrijgbaar.
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