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DE ONDERGETEKENDEN 

 

………………………. ("Leverancier"), statutair gevestigd te ………………….…., ……………………….., 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………. in de hoedanigheid van …………………..….., 

 

en 

 

TenneT TSO B.V. ("TenneT"), statutair gevestigd te Arnhem, Utrechtseweg 310 (6812 AR), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer C. Pflanz in de hoedanigheid van Head CMT-EM en de heer H. Mathijssen 

in de hoedanigheid van Head SOP-SYS, 

 

hierna ook wel afzonderlijk aangeduid als "Partij" en tezamen als "Partijen"; 

 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING 

 

A. TenneT is aangewezen als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, als bedoeld in de 

artikelen 1 lid 1 onder k en 10 lid 2 van de Elektriciteitswet 1998. 

 

B. Als zodanig heeft TenneT onder meer tot taak de continuïteit van de landelijke 

elektriciteitsvoorziening te waarborgen en bij een verstoring van het evenwicht tussen vraag en 

aanbod van elektriciteit voor herstel daarvan te zorgen. 

 

C. Om deze taak uit te kunnen voeren, moet TenneT onder meer kunnen beschikken over vrij 

afroepbaar Regelvermogen . 

 

D. Een BSP voor aFRR is in staat energie beschikbaar te houden en te leveren aan (Opregelen), 

danwel te onttrekken van (Afregelen) het net en is in staat daarmee regelvermogen aan TenneT 

te leveren. Onder leveren wordt in deze Raamovereenkomst zowel Opregelen als Afregelen 

verstaan.  

 

E. De BSP wenst als Leverancier deel te nemen aan de door TenneT ingerichte 

aanbestedingsprocedures ten behoeve van de werving van aFRR ("de Veiling") opdat BSP als 

Leverancier aan TenneT kan leveren. 

 

F. Partijen wensen in deze Raamovereenkomst en bijbehorende Bijlagen de voorwaarden alsmede 

de rechten en plichten tussen Partijen vast te leggen in relatie tot de reservering en levering van 

aFRR. 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 
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Artikel 1  (Definities)         

 

In deze Raamovereenkomst wordt verstaan onder: 

 

aFRR: automatic Frequency Restoration Reserve (dat wil zeggen vrij 

afroepbaar Regelvermogen) 

 

Afregelen:     Het onttrekken van elektrische energie aan de 

transmissiesysteembeheerder, door het energieverbruik tijdelijk te 

(laten) verhogen dan wel door de energieproductie tijdelijk te (laten) 

reduceren. 

 

Bedrijfsmiddelen: Middelen die ter beschikking staan van Leverancier die 

Regelvermogen kunnen leveren. 

 

Balanceringscapaciteit: een volume aan reservecapaciteit waarvoor een BSP heeft 

ingestemd het beschikbaar te houden en waarvoor hij is 

overeengekomen om bij de transmissiesysteembeheerder biedingen 

in te dienen voor een overeenkomstig volume balanceringsenergie 

gedurende de looptijd van het contract 

 

Balanceringsenergie: energie die door transmissiesysteembeheerders wordt gebruikt om 

de balancering uit te voeren en die door een BSP wordt geleverd; 

 

Biedbericht: Het bericht, op grond van een door TenneT voorgeschreven format, 

waarin Leverancier uiterlijk op de dag van voorbereiding alle 

biedingen voor Balanceringsenergie voor de dag van uitvoering 

doorgeeft. 

 

Biedprijs: De Biedprijs voor Opregelen is de prijs waarvoor Leverancier bereid 

is energie aan TenneT te leveren. 

De Biedprijs voor Afregelen is de prijs waarvoor Leverancier bereid is 

energie van TenneT af te nemen. 

 

BRP: Balance Responsible Party (balanceringsverantwoordelijke), zijnde 

een marktpartij, of de door een marktpartij gekozen 

vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor haar onbalansen 

zoals gedefinieerd in artikel 2 van de EB GL. 

 

BSP: Balancing Service Provider, zijnde de aanbieder van 

balanceringsdiensten, zijnde een marktdeelnemer met 

reserveleverende eenheden of reserveleverende groepen die 

balanceringsdiensten kan aanbieden aan 

transmissiesysteembeheerders, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de 

EB GL. 
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Capaciteitsbieding:  Een binnen de Veiling aan TenneT aangeboden hoeveelheid aFRR  

die op ieder moment binnen de contractperiode aangeboden dient te 

worden middels een Energiebieding, en geleverd dient te worden 

indien deze Energiebieding wordt geactiveerd door TenneT. Zie ook 

artikel 3 over Leveringsverplichting. 

 

Contractvergoeding: De vergoeding die voortvloeit uit het (tender)resultaat van de Veiling 

op basis van de door Leverancier aangeboden Capaciteitsbieding. 

 

Day-ahead marktprijs:  De EPEX-prijs in euro (€) per MWh die tot stand is gekomen in de 

EPEX SPOT Power NL Day Ahead auction voor elk klokuur van de 

volgende dag. Mocht de EPEX-prijs zoals hier bedoeld niet meer 

bestaan, dan zal deze worden vervangen door een andere 

representatieve day-ahead marktprijs voor de Nederlandse markt, 

waaronder in ieder geval wordt verstaan de day-ahead prijs zoals 

gepubliceerd door de rechtsopvolger van EPEX. 

 

EB GL: Electricity Balancing Guideline, zijnde de Verordening 2017/2195 tot 

vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering. 

 

Energiebieding:  Een aan TenneT aangeboden hoeveelheid aFRR voor een of 

meerdere ISP's. 

 

Energievergoeding: De vergoeding zoals die volgt uit artikel 10.39 lid 6 tot en met lid 9 

van de Netcode elektriciteit. 
  

FVR: de automatische Frequentie Vermogens Regeling, zoals omschreven 

in Bijlage 1. 

 

Inzetprijs voor Opregelen: De prijs per kWh, bepaald per ISP, overeenkomend met de hoogste 

bieding voor balanceringsvermogen aan de opregelkant die door de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is geactiveerd om 

de balans op het hoogspanningsnet te handhaven. 

 

Inzetprijs voor Afregelen: De prijs per kWh, bepaald per ISP, overeenkomend met de laagste 

bieding voor balanceringsvermogen aan de afregelkant die door  de 

netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet is ingezet om de 

balans op het hoogspanningsnet te handhaven. 

 

IOP: Het InformatieOverdrachtsPunt, zijnde de plaats waar de 

verantwoordelijkheid voor de informatie, die tussen TenneT en 

Leverancier wordt uitgewisseld, wordt overgedragen. 

 

ISP: Onbalansverrekeningsperiode (imbalance settlement period), zijnde  

 de tijdseenheid waarover de onbalans van BRP's wordt berekend.  

  

Leverancier: De BSP die is geprekwalificeerd voor het leveren van aFRR onder 

deze Raamovereenkomst. 
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Leveringverplichting: De verplichting om de hoeveelheid aFRR zoals bepaald in de 

Opdracht, vermeerderd danwel verminderd met respectievelijk 

overgenomen en overgedragen capaciteit ter beschikking te stellen 

overeenkomstig hoofstuk 4 (Biedplicht, Biedprijs voor Opregelen, 

Biedprijs voor Afregelen) 

 

Onbalansprijs: De prijs zoals bedoeld in artikel 10.30 van de Netcode Elektriciteit. 

 

Opregelen:     Het leveren van Balanceringsenergie aan de 

transmissiesysteembeheerder door de energieproductie tijdelijke te 

(laten) verhogen dan wel het energieverbruik tijdelijk te (laten) 

reduceren. 

  

Opdracht: Iedere opdracht tot levering van Regelvermogen, die voortvloeit uit 

het (tender)resultaat van de Veiling en overdracht van verplichting 

conform art 10.37 sub 2c van de Netcode, en waarvan de 

voorwaarden zijn beschreven in deze Raamovereenkomst. 

 

Prekwalificatieproces: Prekwalificatieproces voor aFRR zoals beschreven in het document 

"Prekwalificatieproces voor FCR, aFRR, mFRRsa, mFRRda en 

ROD", dat beschikbaar is via de Website van TenneT. 

 

Productinformatie: Informatie over automatic Frequency Restoration Reserve zoals is 

gepubliceerd op de Website van TenneT in het document "Handboek 

aFRR voor BSPs" . 

 

Raamovereenkomst: Deze raamovereenkomst inzake regelvermogen. 

 

Reactietijd: Tijd tussen het moment van ontvangst van een afwijkende 

Regelinstructie (ten opzichte van de meest recent ontvangen 

Regelinstructie) op het IOP en het moment van een eerste 

aangepaste (deel)levering. 

 

Referentiesignaal: Een continu signaal van Leverancier dat overeenkomt met de door 

Leverancier voorgenomen opgewekte dan wel afgenomen energie 

van de Bedrijfsmiddelen. 

 

Regelactie: Het daadwerkelijk Op- dan wel Afregelen naar aanleiding van de 

Regelinstructies van TenneT in aanvulling op de mogelijk reeds 

voorgenomen regelacties die tot uiting komen in het 

Referentiesignaal. 

Regelinstructie: De instructie van TenneT aan Leverancier inzake Op- en Afregelen. 

 

Regelprogramma: Het totaal van instructies om Op- en/of Afregelen door TenneT aan 

Leverancier gedurende een kalenderdag gedaan. 
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Regelsnelheid: De snelheid in MW per minuut van de Regelactie als percentage van 

het aangeboden vermogen. 

 

Regelvermogen:  Het vermogen in MW, zoals opgenomen in de Opdracht, vermeerderd 

met de overgenomen leveringsverplichting(en), verminderd met de 

overgedragen leveringsverplichting(en), of bij het ontbreken van een 

Opdracht de overgedragen leveringsverplichting. 

 

Technische Voorwaarden: De technische voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31 lid 1 van de 

Elektriciteitswet. 

 

Uurvergoeding: Vergoeding maal Regelvermogen voor de beschikbaarstelling van 

het Regelvermogen, zoals opgenomen in de Opdracht. 

 

Vergoeding: Vergoeding in €/MW/uur zoals opgenomen in de Opdracht, of – bij 

het ontbreken van een Opdracht – de op de Entso-E transparency 

platform gepubliceerde gemiddelde vergoeding voor 

beschikbaarstelling van aFRR capaciteit voor de periode waarin de 

leveringsverplichting van toepassing is. 

 

Veiling: Aanbestedingsprocedure ten behoeve van de werving van aFRR die 

via een online tenderplatform verloopt. 

 

Website van TenneT www.tennet.eu 

 

Wettelijke rente: Wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Voor het overige gelden in deze Raamovereenkomst de definities van de Elektriciteitswet 1998 en van de 

in die wet bedoelde Technische Voorwaarden, waaronder begrepen de Begrippencode elektriciteit. 

 

 

Artikel 2 (Doel van de Raamovereenkomst) 

 

1. Deze Raamovereenkomst schept de voorwaarden waaronder Leverancier aFRR kan leveren en 

beschikbaar kan houden. 

 

2. Voorafgaand aan de ondertekening van deze Raamovereenkomst dient Leverancier 

geprekwalificeerd te zijn voor de levering van (niet-gecontracteerde) aFRR, zoals gesteld in het 

Prekwalificatieproces en de Productinformatie. 

 

3. Na ondertekening van deze Raamovereenkomst door beide Partijen, is de Leverancier erkend als 

BSP voor aFRR en heeft het recht om Capaciteitsbiedingen te doen in de Veiling. 

 

4. Indien de Veiling niet beschikbaar is via het daartoe ingerichte online tenderplatform, zal TenneT 

voor de Veiling gebruik maken van een door TenneT in te richten alternatief medium. Leverancier 

zal in dat geval via dat medium haar Capaciteitsbieding(en) indienen. 
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5. Leverancier gaat akkoord met opname van haar entiteit op de lijst van erkende BSP's op de 

Website van TenneT. 

 

6. Op het moment dat een door Leverancier gedane Capaciteitsbieding aan Leverancier door 

TenneT wordt gegund, komt een Opdracht tussen Leverancier en TenneT tot stand. 

 
 

Artikel 3  (Opdracht)  

 

1. Op elke Opdracht zijn de bepalingen van deze Raamovereenkomst en de Bijlagen van toepassing.  

 

2. Leverancier dient de hoeveelheid Regelvermogen exclusief beschikbaar te houden ten behoeve 

van een afroep door TenneT en te leveren conform de in de Productinformatie beschreven 

specificaties.  

 

3. Het Regelvermogen dient beschikbaar te worden gehouden en op instructie van TenneT geleverd 

te worden uit de Bedrijfsmiddelen die tot zijn beschikking staan en ten aanzien waarvan 

Leverancier beschikt over alle bevoegdheden, die nodig zijn voor een correcte nakoming van de 

uit deze Raamovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en Productinformatie zoals 

gepubliceerd op de Website van TenneT . 

 

4. TenneT is gerechtigd, indien Energiebiedingen worden geweigerd conform Productinformatie, het 

recht tot deelname aan de Veiling op te schorten.  

 

 

Artikel 4 (Biedplicht, Biedprijs voor Opregelen, Biedprijs voor Afregelen) 

 

1. Leverancier is uit hoofde van de Opdracht verplicht om uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag 

van uitvoering, volgens de daarin overeengekomen specificaties en volgens de in de 

Productinformatie beschreven specificaties en de geldende procedures, zoals gepubliceerd op de 

Website van TenneT, voor elke ISP Energiebieding(en) te doen.  

 

2. Indien door Leverancier niet of onvoldoende Balanceringscapaciteit wordt geboden volgens de in 

de Opdracht overeengekomen specificaties, heeft TenneT het recht om namens Leverancier 

biedingen aan te maken zoals is beschreven in de Productinformatie. 

 

3. Indien TenneT op grond van lid 2 biedingen namens Leverancier aanmaakt is Leverancier aan 

TenneT een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in Bijlage 1.  

 

4. Indien voor een ISP geen Day ahead marktprijs is gepubliceerd, wordt voor de bepaling van het 

maximum en het minimum het gemiddelde van de laagste bieding voor Opregelen en de hoogste 

bieding voor Afregelen gebruikt.  

 

Artikel 5  (Wijze van afroepen) 

 

1. TenneT roept Regelvermogen af door middel van een Regelinstructie aan Leverancier.  
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2. De in lid 1 bedoelde Regelinstructie wordt gegeven door middel van de FVR volgens de technische 

uitwerking zoals is beschreven in de Productinformatie.  

 

 

Artikel 6  (Monitoring) 

 

1. Op basis van een Regelinstructie, is Leverancier verplicht conform de Regelinstructie Op te regelen 

of Af te regelen. 

 

2. Op basis van een door Leverancier aan TenneT beschikbaar te stellen Referentiesignaal en de 

eveneens door Leverancier aan TenneT beschikbaar te stellen (geaggregeerde) vermogensmeting, 

beide betrekking hebbende op de Bedrijfsmiddelen, stelt TenneT vast of Leverancier heeft voldaan 

aan het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel. Een en ander wordt behandeld binnen het 

kader van praktische nauwkeurigheden van signaaloverdracht en/of metingen. 

 

 

Artikel 7  (Contractvergoeding voor beschikbaarstelling) 

 

TenneT is aan Leverancier gedurende de looptijd van de Opdracht voor de beschikbaarstelling van het 

Regelvermogen door Leverancier de Contractvergoeding verschuldigd zoals opgenomen in de Opdracht. 

 

 

Artikel 8  (Energievergoeding) 

 

1. TenneT is aan Leverancier een Energievergoeding verschuldigd voor de energie die 

overeenkomstig een Regelinstructie van TenneT door Leverancier is geleverd danwel minder 

afgenomen. De energie wordt vergoed tegen de Inzetprijs voor Opregelen.  

  

2. Leverancier is aan TenneT een Energievergoeding verschuldigd voor de energie die 

overeenkomstig een Regelinstructie van TenneT door Leverancier is afgenomen danwel minder is 

geproduceerd. De energie wordt vergoed tegen de Inzetprijs voor Afregelen. 

 

3. Voor iedere ISP wordt de onbalans van de door Leverancier aangewezen BRP(s) door TenneT 

met het Regelprogramma gecorrigeerd. 

 

 

4. De separate Regelprogramma’s voor Op- en Afregelen alsmede de gerealiseerde Inzetprijzen voor 

Op- en Afregelen uit de biedladders worden per dag achteraf door TenneT aan Leverancier ter 

beschikking gesteld. 

 

5. TenneT stelt voor zowel Opregelen als Afregelen per ISP op basis van de gegeven 

Regelinstructies het Regelprogramma vast.  
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Artikel 9  (Sanctionering gebrekkige respons) 

 

1.  In geval van een gebrekkige respons van Leverancier na een afroep door TenneT, dat wil zeggen 

indien Leverancier bij afroep door TenneT niet handelt conform de desbetreffende Regelinstructie 

of niet voldoet aan de specificaties (Reactietijd, Regelsnelheid), betaalt Leverancier een 

vergoeding aan TenneT. De hoogte van deze vergoeding, alsmede de berekeningswijze is 

vastgelegd in Bijlage 1 van deze Raamovereenkomst  

 

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van toepassing onverminderd TenneT's recht 

schadevergoeding te vorderen van Leverancier indien en voor zover de schade groter is dan de 

in het eerste lid genoemde vergoeding. 

 

3. De wijze van vaststelling of is voldaan aan de door TenneT gedane Afroep is uitgewerkt in de 

Productinformatie. 

 

 

Artikel 10 (Facturering en Betaling) 

 

1. Alle bedragen zoals bedoeld in deze Raamovereenkomst en/of Opdracht zijn exclusief BTW, tenzij 

nadrukkelijk anders is vermeld. Eventuele toekomstige belastingen, heffingen, rechten en overige 

vergelijkbare lasten, alsmede eventueel wijzigen of vervallen daarvan, betrekking hebbende op 

het beschikbaar stellen van Regelvermogen, zijn voor rekening van (d.w.z. komen ten laste van 

c.q. ten gunste van) TenneT. 

 

2. Binnen 21 dagen na afloop van iedere maand worden de afgesproken vergoedingen voor de 

gegunde Opdrachten en de geleverde energie van de hiervoor bedoelde maand aan Leverancier 

separaat gefactureerd door middel van een creditfactuur. Deze creditfactuur wordt aangeboden in 

een PDF-format ter attentie van de contactgegevens van Leverancier welke zijn vermeld in Bijlage 

3. 

 

3. Het totaal van de in artikel 4 (Verplicht bieden, Biedprijs voor Opregelen, Biedprijs voor Afregelen) 

en artikel 9 (Sanctionering gebrekkige respons) berekende vergoedingen wordt door TenneT na 

afloop van de betreffende kalendermaand maandelijks achteraf aan Leverancier gefactureerd. 

 

4. Partijen zullen over en weer elkaars facturen voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.  

 

5. Een verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de 

factuur.  

 

6. Indien een Partij niet, niet volledig en/of niet tijdig betaalt, is die Partij van rechtswege in verzuim.  

 

7. Indien en zodra een Partij in verzuim is, is zij tevens rente verschuldigd wegens te late betaling 

gelijk aan de Wettelijke rente, onverminderd het recht van de andere Partij op vergoeding van 

redelijke kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning. Het in dit lid bedoelde bedrag 

is dan onmiddellijk opeisbaar. 
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Artikel 11 (Aansprakelijkheid) 

 

1. Ten aanzien van enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Raamovereenkomst 

en/of de Opdracht door een der Partijen is de aansprakelijkheid voor schade van de niet-

nakomende Partij beperkt tot het bedrag van EUR 5.000.000,00 (zegge vijf miljoen Euro).  

 

Verschuldigde vergoedingen door de niet-nakomende Partij conform artikel 4 (Biedplicht, Biedprijs 

voor Opregelen, Biedprijs voor Afregelen) en artikel 9 (Sanctionering gebrekkige respons), eerste 

alinea worden bij de berekening van de maximale aansprakelijkheidsvergoeding niet in 

aanmerking genomen. 

 

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade 

het gevolg is van opzet of grove schuld. 

 

 

Artikel 12 (Conversie en verrekening) 

 

1. Indien een bepaling van deze Raamovereenkomst nietig is, zullen Partijen deze, indien mogelijk, 

aanpassen of vervangen door een nieuwe bepaling, zo, dat de strekking van de nieuwe bepaling 

zoveel mogelijk beantwoordt aan die van de nietige bepaling. 

 

2. Elke verrekening op grond van artikel 6:127 en verder van het Burgerlijk Wetboek van vorderingen 

en van schulden voortvloeiend uit deze Raamovereenkomst en/of Opdracht wordt door Partijen 

wederzijds uitgesloten. Verrekening op grond van artikel 53 en artikel 234 van de Faillissementswet 

wordt echter door Partijen wederzijds uitdrukkelijk toegestaan. 

 

 

Artikel 13 (Looptijd)  

 

Deze Raamovereenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen en geldt tot beëindiging 

door één van beide Partijen op grond van artikel 14. 

 
 
Artikel 14 (Beëindiging) 

 

1. Elk der Partijen is gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door 

schriftelijke kennisgeving de Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden indien de andere Partij in staat van faillissement is verklaard, een aanvraag daartoe heeft 

gedaan of aan haar surseance van betaling is verleend. Ontbinding geschiedt bij aangetekend 

schrijven. Alle door de ene Partij aan de andere Partij verschuldigde bedragen worden in dat geval 

onmiddellijk opeisbaar. 

 

2. Elk der Partijen is gerechtigd deze Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven, 

buiten rechte te ontbinden, indien de andere Partij, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, 

zijn verplichtingen uit hoofde van deze Raamovereenkomst en/of een Opdracht niet nakomt.  

 

3. Ontbinding van de Raamovereenkomst leidt niet automatisch tot beëindiging van de Opdracht. Een 

Opdracht eindigt door het verstrijken van de looptijd of aflopen van de Opdracht. Gedurende de 

looptijd van de Opdracht blijven de bepalingen uit deze Raamovereenkomst onverkort van kracht.  
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4. Elk der Partijen is gerechtigd de Raamovereenkomst te beëindigen met inachtneming van een 

opzegtermijn van 3 maanden.  
 

5. Onverminderd TenneT's recht andere schade te vorderen met inachtneming van artikel 11 

(Aansprakelijkheid), is TenneT, indien TenneT deze Raamovereenkomst op grond van een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier ontbindt, gerechtigd eventuele 

meerkosten die ontstaan door het verschil tussen de totale vaste beschikbaarheidvergoeding van 

deze Raamovereenkomst en het contracteren van vervangend Regelvermogen met dezelfde 

omvang met een hogere totale vaste beschikbaarheidvergoeding met betrekking tot de looptijd van 

het vervangende Regelvermogen op Leverancier te verhalen. Het bedrag dat TenneT op grond 

hiervan op Leverancier kan verhalen is gemaximeerd tot 10% van de totale vaste 

beschikbaarheidvergoeding zoals vermeld in de Opdracht. Het overleggen van een 

accountantsverklaring door TenneT aan Leverancier zal volstaan als adequaat bewijs om 

meerkosten aan te tonen of om aan te tonen dat de meerkosten boven het genoemde maximum 

zijn.  
 

6. Wanneer de Raamovereenkomst is beëindigd blijven alle verplichtingen van Leverancier op basis 

van de Raamovereenkomst en de Opdracht(en) voortduren voor zolang dit nodig is voor een 

correcte afwikkeling. In het bijzonder wordt hiermee gedoeld op de biedplicht welke voortvloeit uit 

de Opdracht. 

 

 

Artikel 15 (Vertrouwelijkheid) 

 

Leverancier zal deze Raamovereenkomst, de Opdracht, de gegevens die zijn uitgewisseld in het kader van 

de totstandkoming van deze Raamovereenkomst en/of Opdracht, alsmede de gegevens, welke zij in het 

kader van de uitvoering van de Opdracht van de andere Partij ontvangt en waarvan zij het vertrouwelijke 

karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt 

en niet aan derden bekend maken, behoudens eventuele uit de wet voortvloeiende verplichtingen tot 

bekendmaking. Deze bepaling blijft van toepassing tot 3 jaar na beëindiging van de Raamovereenkomst. 

 

 

Artikel 16 (Informatie) 

 

1. Partijen zullen elkaar over en weer en tijdig alle informatie verstrekken die noodzakelijk is voor de 

correcte en juiste nakoming van deze Raamovereenkomst en/of de Opdracht.  

 

2. Leverancier dient alle in het kader van deze Raamovereenkomst en Opdracht uitgewisselde 

gegevens minimaal één (1) jaar beschikbaar te houden. TenneT kan gedurende deze periode te 

allen tijde voornoemde gegevens opvragen. 
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Artikel 17 (Overdracht van rechten en verplichtingen) 

 

1. Leverancier is niet gerechtigd haar uit deze Raamovereenkomst en/of de Opdracht voortvloeiende 

rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen dan na schriftelijk verkregen instemming 

van TenneT. Wanneer een dergelijke instemming wordt gevraagd zal op dat verzoek binnen een 

redelijke termijn worden beslist en mag de verlening van die instemming slechts op redelijke 

gronden worden geweigerd. 

 

2. In afwijking van lid 1 is Leverancier gerechtigd om haar verplichting voortvloeiende uit de Opdracht, 

geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, op de wijze zoals beschreven in de 

Productinformatie. De derde dient geprekwalificeerd te zijn voor aFRR conform het 

Prekwalificatieproces. 

 

 

Artikel 18 (Toepasselijk recht en geschillenbeslechting) 

 

1. Partijen zullen trachten geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze Raamovereenkomst 

en/of de Opdracht in overleg te regelen. Indien binnen een redelijke termijn geen 

overeenstemming ten aanzien van het geschil wordt bereikt, kan elk der Partijen dit geschil ter 

beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Arnhem voorleggen. 

 

2. Deze Raamovereenkomst, de Opdracht en alle overige daarmee verband houdende zaken 

worden beheerst door Nederlands recht, waaronder begrepen de Technische Voorwaarden, met 

uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

 

 

Artikel 19 (Onvoorziene omstandigheden) 

 

In geval zich onvoorziene omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 6:258 BW, voordoen of zullen gaan 

voordoen, welke het thans aanwezige evenwicht tussen de wederzijdse rechten en verplichtingen van 

Partijen fundamenteel verstoren en waardoor uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of de Opdracht 

voor een Partij een aanmerkelijk zwaardere last zal betekenen, zullen Partijen op verzoek van de getroffen 

Partij overleggen met het doel te komen tot een zodanige aanpassing van de Raamovereenkomst en/of de 

Opdracht, dat voornoemd evenwicht daardoor weer wordt hersteld. Wanneer Partijen niet binnen een maand 

nadat een dergelijke uitnodiging is gedaan dienaangaande overeenstemming hebben bereikt, is er sprake 

van een geschil als bedoeld in artikel 18 (Toepasselijk recht en geschillenbeslechting). 

 

 

Artikel 20 (Programmaverantwoordelijkheid) 

 

Leverancier zal te allen tijde TenneT geïnformeerd houden welke aansluiting bij welke erkende BRP is 

ondergebracht. Hierover kunnen in de in artikel 21  (Bedrijfsvoeringsafspraken) genoemde 

bedrijfsvoeringsafspraken nadere afspraken worden gemaakt. Het niet (tijdig) en/of onjuist melden van de 

BRP is voor rekening en risico van Leverancier. 
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Artikel 21 (Bedrijfsvoeringsafspraken) 

 

Leverancier en TenneT kunnen zonodig ten behoeve van de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of 

Opdracht bedrijfsvoeringsafspraken overeenkomen. 

 

 

Artikel 22 (Wijziging van de Raamovereenkomst en Productinformatie) 

 

1. TenneT is te allen tijde gerechtigd de Raamovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Dit zal in ieder 

geval worden gedaan bij een wijziging in de huidige stand van de wet- en regelgeving, teneinde 

deze Raamovereenkomst in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wet- en regelgeving. 

TenneT zal bij een wijziging van de Raamovereenkomst Leverancier informeren en daarbij een 

redelijk termijn aanhouden alvorens de wijziging van kracht wordt. 

 

2. TenneT is te allen tijde gerechtigd de Productinformatie te wijzigen. TenneT zal bij een wijziging 

van de Productinformatie Leverancier informeren en daarbij een redelijke termijn aanhouden 

alvorens de wijziging van kracht wordt. De meest recente versie van de Productinformatie zal 

toegankelijk zijn via de Website van TenneT. 

 

 

Artikel 23 (Rangorde) 

 

Bij strijdigheid tussen de bepalingen in de volgende documenten, hanteren Partijen de volgende rangorde:  

1. de Productinformatie; 

2. de Raamovereenkomst; 

3. de Opdracht; 

4. de Bijlagen. 

 

In geval van discrepantie tussen de Bijlagen aangehecht aan deze Raamovereenkomst en de Bijlagen 

gepubliceerd op de Website van TenneT, prevaleren de op de Website van TenneT gepubliceerde Bijlagen. 
 

 

Artikel 24 (Bijlagen)  

 

De aan de Raamovereenkomst gehechte Bijlagen en de Productinformatie maken onverbrekelijk deel uit 

van deze Raamovereenkomst: 

• Bijlage 1: Sancties  

• Bijlage 2: Voorbeeld gunningsbrief  

• Bijlage 3: Contactpersonen Leverancier & Contactpersonen TenneT 
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Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend, 

 

 
voor _________________________      voor TenneT TSO B.V. 
 
___________, ___ - _____ - 2022      Arnhem, ___ - ____ - 2022 
 
 
 
 
 
Naam:  _______________      _________________________  
Titel: _______________      _________________________ 
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Bijlage 1: Sancties 
 

Ten behoeve van de berekening van sancties wordt de volgende berekeningswijze gehanteerd: 

 

1. Leverancier is aan TenneT voor iedere ISP waarin sprake is van een gebrekkige respons een 

vergoeding verschuldigd, gelijk aan twee maal het Regelvermogen maal de op de Entso-E 

transparency platform gepubliceerde gemiddelde vergoeding (voor beschikbaarstelling van aFRR 

capaciteit opregelen of afregelen voor de periode waarin de leveringsverplichting van toepassing 

is).  

 

2. In afwijking van hetgeen onder (1) is bepaald geldt dat wanneer gedurende 8 of meer ISP’s sprake 

is van een gebrekkige respons van Leverancier, is Leverancier aan TenneT een vergoeding 

verschuldigd, gelijk aan de op Entso-E transparency platform gepubliceerde gemiddelde 

vergoeding maal 96 (“dagvergoeding”). 

 

3. Indien TenneT namens Leverancier een Energiebieding doet (artikel 4 lid 2) brengt TenneT voor 

elke dag €2.500 in rekening bij Leverancier. 

 

Indien Leverancier voor 12:00 uur op de eerstvolgende werkdag volgend op de gebrekkige respons aan 

TenneT met opgave van gemotiveerde reden(en) meldt dat er sprake is geweest van een gebrekkige 

respons en in welke richting (Afregelen/Opregelen), zal een reductie van 50% worden toegepast op 

bovengenoemde verschuldigde vergoeding, mits de gemelde gebrekkige respons een periode van 

maximaal 16 ISPs niet overschrijdt.  

 

Bij een constatering dat de Leverancier structureel gebrekkig levert, zal TenneT in gesprek treden met de 

Leverancier en waar nodig een voorstel tot verbetering van de levering verlangen. Bij uitblijven van een 

dergelijk voorstel, of bij onvoldoende zicht op (tijdige) verbetering, kan TenneT besluiten het maximaal te 

gunnen vermogen te beperken of de Prekwalificatie geheel of deels op te schorten. 
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Bijlage 2: Voorbeeld gunningsbrief 

 

 
Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland 

[SUPPLIER] 

T.a.v. [CONTACT] 

 

 DATE DD-MM-YYYY 

HANDLED BY APFAS TenneT 

E-MAIL APFAS@TENNET.EU 

CONCERNS result auction [AUCTION ID]   
 

Dear [CONTACT], 

 

At TenneT's request, you submitted a bid for aFRR ("Regelvermogen") in the auction specified below. We hereby 

inform you that we (partly) accept your offer. 

 

We contract with you: 

 

Auction ID  

Your reference  

Product  aFRR 

Delivery Period Day 

Delivery window Standaard (00-24) 

Contract period start: 

dd-mm-yyyy, hh:mm 

end: 

dd-mm-yyyy, hh:mm 

Direction [Upwards / Downwards / Symmetrical]  

Location / poolname  

Regelvermogen (MW) / contracted aFRR (MW)  

Vergoeding / Remuneration [€ / MW / uur]  

Contractvergoeding totaal / total Remuneration (€)   

 

The provisions of the Framework Agreement for aFRR ("Raamovereenkomst inzake Regelvermogen") and the 

specifications in this Award Letter apply to this contract. 

 

Total / average results of the auction: 

Product MW Price (€/MW/h) 

aFRR Upwards   

aFRR Downwards   

 

 

Sincerely, 

TenneT TSO B.V. 
this letter was composed and sent in an automated process and therefore not signed. 
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Bijlage 3: Contactgegevens 

 

Algemene gegevens Leverancier 

Naam  

EAN-code 
Leverancier  

Straat en nr  

Postcode  

Plaats  

 

Contactpersonen:   TenneT Leverancier 

Afroep Naam -  

24/7 Bereikbaar Telefoon 026 – 373 12 41 *  

Operationeel  Naam -  

  Telefoon -  

  e-mail -  

Contractueel 
Naam Maarten van Swam/ 

Martijn Ophuis 
 

 
Telefoon 026 - 373 2084 /  

026 - 373 1088 
 

 
e-mail Maarten.van.Swam@tennet.eu 

Martijn.Ophuis@tennet.eu 
 

Facturatie Naam Bert Slagman  

  Telefoon 026 - 373 1254  

  e-mail OperationalSettlement@tennet.eu  

Meetwaarden Naam   

  Telefoon   

  e-mail   

 
*Uitsluitend voor urgente, realtime issues t.a.v. de Regelvermogen levering. 
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