
BIJLAGE 1 bij Biedplichtcontract voor redispatch  
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

Datum:                     ………………………………… 

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Variabele gegevens lange termijn biedplichtcontract voor redispatch (als bedoeld in artikel 9.1.2 en bijlage 11 van de 
Netcode Elektriciteit) met een CSP, t.b.v. congestiemanagement in een gebied met congestie.  

Gegevens Contractant 
 

Naam CSP   ………………………………………………………………….. 

EAN-code CSP   ………………………………………………………………….. 

Operationeel contactpersoon   ………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer   ………………………………………………………………….. 

e-mail adres   ………………………………………………………………….. 

 

Administratief contactpersoon   ………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer   ………………………………………………………………….. 

e-mail adres t.b.v. facturatie   ………………………………………………………………….. 

Gegevens elektriciteitsaansluiting(en)  
 

Naam aangeslotene 1   ………………………………………………………………….. 

Operationeel contactpersoon   ………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer   ………………………………………………………………….. 

e-mail adres   ………………………………………………………………….. 

EAN-code   ………………………………………………………………….. 

Adres waarop de aansluiting zich bevindt   ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

 

Conform de aansluit- en transportovereenkomst: 

• gecontracteerde transportvermogen voor invoeding  ………………………………………………………………….. 

• gecontracteerd transportvermogen voor afname  ………………………………………………………………….. 

 

[optioneel meerdere aangeslotenen toe te voegen] 
 

 

Gegevens congestiegebied waarop capaciteitsbeperkingscontractbetrekking heeft 

 

Aanduiding congestiegebied   ………………………………………………………………….. 

 

Aanduiding te realiseren netverzwaring om congestie in 

congestiegebied op te lossen   ………………………………………………………………….. 

 

Indicatie geplande ingebruikneming te realiseren netverzwaring ………………………………………………………………….. 

 

Ingangsdatum biedplichtcontract voor redispatch [indien anders dan datum ondertekening] 

Ingangsdatum biedplichtcontract voor redispatch   ………………………………………………………………….. 

 

Uiterste datum einde biedplichtcontract voor redispatch [indien van toepassing] 

Datum als bedoeld in Artikel 10 lid 1 sub b:    ………………………………………………………………….. 

 

Opzegtermijn in afwijking van Artikel 10 lid 2:   ………………………………………………………………….. 



BIJLAGE 1 bij Biedplichtcontract voor redispatch  
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

Datum:                     ………………………………… 

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Overeengekomen biedingen redispatch [aanvinken welke  van toepassing] 
De Contractant ziet erop toe dat hij namens de aangeslotene(n) welke hij vertegenwoordigd, een bieding plaatst voor 
het gevraagde voor op- en/of afregelvermogen voor zover dit mogelijk is ten opzichte van de ingediende 
transportprognose, rekening houdend met eventuele aanvullende afspraken.  
 
Indien en voor zover een bieding redispatch capaciteitsbeperking van toepassing is tijdens een overgang van zomer- 
naar wintertijd  en/of een overgang van winter- naar zomertijd, is het volgende van toepassing: 
 

Wintertijd → Zomertijd (maart) overgang 02:00 naar 03:00 uur:  

• indienen biedingen redispatch conform tabel blijft van toepassing (bieding conform tabel tussen 2 – 3 uur 
is niet van toepassing) 

 
 Zomertijd → Wintertijd (oktober) overgang van 03:00 naar 02:00 uur: 

• indienen biedingen redispatch conform tabel tussen 02:00 – 03:00 uur is gedurende beide uren van 
toepassing  

 

☐ Biedingen redispatch op vaste periodes 
Contractant en Netbeheerder komen overeen dat Contractant namens aangeslotene(n) voor onderstaande aangegeven 
perioden per onbalansverrekeningsperiode biedingen redispatch zal inleggen op GOPACS. 
  
Periode 1 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 
 
Optioneel: concretisering perioden bieding redispatch 
 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Maandag                         

Dinsdag                         

Woensdag                         

Donderdag                         

Vrijdag                          

Zaterdag                         

Zondag                         

Feestdagen                         

(Periode aan te duiden met “X”) 
 
Periode 2 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 
 
Optioneel: concretisering perioden bieding redispatch 
 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Maandag                         

Dinsdag                         

Woensdag                         

Donderdag                         

Vrijdag                          

Zaterdag                         

Zondag                         

Feestdagen                         

(Periode aan te duiden met “X”) 
 
[optioneel meerdere periodes toe te voegen] 
 
  



BIJLAGE 1 bij Biedplichtcontract voor redispatch  
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

Datum:                     ………………………………… 

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

☐ Variabele biedingen redispatch (Op afroep) 

Contractant en Netbeheerder komen overeen dat Contractant namens aangeslotene(n) gedurende onderstaande 

aangegeven perioden biedingen redispatch per onbalansverrekeningsinterval zal inleggen op GOPACS, voor zover 

Netbeheerder haar behoefte op GOPACS hiervoor kenbaar maakt. 

 
Periode 1 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 
 
Optioneel: concretisering perioden bieding redispatch 
 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Maandag                         

Dinsdag                         

Woensdag                         

Donderdag                         

Vrijdag                          

Zaterdag                         

Zondag                         

Feestdagen                         

(Periode aan te duiden met “X”) 

Periode 2 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 
 
Optioneel: concretisering perioden bieding redispatch 
 

Aanvang (uur) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Einde (uur) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Maandag                         

Dinsdag                         

Woensdag                         

Donderdag                         

Vrijdag                          

Zaterdag                         

Zondag                         

Feestdagen                         

(Periode aan te duiden met “X”) 
 
[optioneel meerdere periodes toe te voegen] 
 
Omvang bieding redispatch 
 

☐ Richting biedingen: opregelen, afregelen, beiden [doorhalen wat niet van toepassing is]  

☐ Alles of niets bieding redispatch  
(alleen volledige gespecificeerde transportvraag voor betreffend(e) onbalansverrekeningsperiode(s), 
conform ingediende transportprognose, is van toepassing voor bieding redispatch)  

☐  Variabele bieding redispatch  

(de gespecificeerde transportvraag voor betreffend(e) onbalansverrekeningsperiode(s), conform  
ingediende transportprognose, is in delen beschikbaar voor bieding redispatch). 

☐  Blokgrootte van redispatch betreft:  .......... MWh 

☐  Minimale transportvraag betreft:  .......... MWh (indien van toepassing) 

☐  Maximaal mogelijke transportvraag o.b.v. opgesteld vermogen betreft:  .......... MWh (alleen van 
toepassing bij opregelen) 

 
  



BIJLAGE 1 bij Biedplichtcontract voor redispatch  
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

Datum:                     ………………………………… 

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Communicatiewijze voor afroep biedplicht [aanvinken welke van toepassing]: 

☐ GOPACS IDCONS  

☐ Anders ……..… 

 

Overeengekomen vergoeding voor bieding redispatch [aanvinken welke van toepassing] 

Contractant ontvangt de volgende vergoeding voor de overeengekomen biedingen redispatch.  

 

Tenzij anders bepaald, zijn onderstaande vergoedingen inclusief compensatie van subsidie en/of Garanties van 

Oorsprong en/of Certificaten van Oorsprong. 

 

De totale vergoeding voor de overeengekomen biedingen redispatch bestaat uit een of meerdere van onderstaande 

prijscomponenten. 

 

☐   Vaste vergoeding voor biedplicht (ongeacht of bieding wordt geselecteerd): € ………….,-  per maand (of naar rato 

waar van toepassing) 

☐ Vaste via GOPACS aan te bieden prijs per MWh …… € / MWh 

☐ Maximale via GOPACS aan te bieden prijs per MWh ………. € / MWh.  

(Deze optie biedt contractant de mogelijkheid om een bieding redispatch ook tegen een lagere dan wel hogere prijs op 

GOPACS in te leggen (afhankelijk of het een buy- of sell order betreft), om gegeven de marktcondities, zijn kans op 

afroep te vergroten).  

 

Specifieke investeringen voor dit biedplichtcontract [optioneel] 

Nadere aanduiding van investeringen zoals bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Overeenkomst. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

 

Eventuele overige afspraken 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


