
BIJLAGE 1 bij capaciteitsbeperkingscontract voor verbruikers 
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

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

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Variabele gegevens lange termijn capaciteitsbeperkingscontract (als bedoeld in artikel 9.1.1 en bijlage 12 van de 
Netcode elektriciteit) met 1 aangeslotene, al dan niet vertegenwoordigd door een CSP, t.b.v. 
congestiemanagement in een gebied met congestie v.w.b. verbruik. 

Gegevens Contractant 
 

Indien de aangeslotene zich door een CSP laat vertegenwoordigen: 

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

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

 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

Gegevens elektriciteitsaansluiting  
 

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

 

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

 

Conform de aansluit- en transportovereenkomst 

gecontracteerde transportvermogen voor verbruik   ………………………………………………………………………… 

 

 

Gegevens congestiegebied waarop capaciteitsbeperkingscontract betrekking heeft 

 

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

 

Aanduiding te realiseren netverzwaring om congestie in 

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

 

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

 

Ingangsdatum capaciteitbeperkingscontract [indien anders dan datum ondertekening] 

Ingangsdatum capaciteitbeperkingscontract   ………………………………………………………………….. 

 

Uiterste datum einde capaciteitsbeperkingscontract [optioneel] 

Datum als bedoeld Artikel 11 lid 1 sub b: ……………………………………………. 

 

  



BIJLAGE 1 bij capaciteitsbeperkingscontract voor verbruikers 
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

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

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Aanvullende afspraken transport prognoses [indien van toepassing] 

☐   Contractant stuurt in aanvulling op de geldende verplichtingen ten aanzien van dagelijkse transportprognoses,  

uiterlijk om 08:00 uur op de dag voorafgaand aan de dag waarop de beperking van toepassing is, een additionele 

transportprognose aan Netbeheerder. 

Overeengekomen capaciteitsbeperking (aanvinken welke  van toepassing) 
De Contractant ziet af van het gebruik van (een gedeelte van het) conform de aansluit- en transportovereenkomst 
gecontracteerde transportvermogen voor verbruik door zijn transportvraag als volgt te beperken: 
 
Indien en voor zover een 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:  

• beperking conform tabel blijft van toepassing (beperking 2 – 3 uur wordt overgeslagen) 
 
 Zomertijd → Wintertijd (oktober) overgang van 03:00 naar 02:00 uur: 

• beperking conform tabel tussen 02:00 – 03:00 uur is gedurende beide uren van toepassing  
 
De vermelde beperking houdt in dat het gebruik van zijn gecontracteerde transportvermogen voor verbruik gedurende 
ieder uur waarin een beperking van toepassing is, op geen enkel moment gedurende dat uur overschreden zal worden. 
 
 

☐ Vaste beperking te gebruiken transportvermogen op vaste periodes 
Contractant en Netbeheerder komen een vaste beperking overeen overeenkomstig onderstaande Periode(s) en 
tabel(len). 
 
Periode 1 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur. Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen het 
uur. 

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 2 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur. Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen het 
uur. 

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                         

[optioneel meerdere periodes toe te voegen] 
 



BIJLAGE 1 bij capaciteitsbeperkingscontract voor verbruikers 
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

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

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

☐ Variabele beperking te gebruiken transportvermogen; op afroep 

Contractant en Netbeheerder komen overeen dat Contractant het gebruik van zijn gecontracteerde capaciteit voor 

afname op afroep door Netbeheerder zal beperken tot het vermogen waarover dagelijks voor 11:00 uur (nog vast te 

stellen) voorafgaande aan de dag waarop de beperking van toepassing is door de netbeheerder over gecommuniceerd 

wordt. 

 
De op de in deze overeenkomst bedoelde aansluiting te gebruiken transportcapaciteit voor afname en de stappen 
waarmee deze verhoogd kan worden, bedragen: 

□ niet van toepassing, capaciteit alleen volgens tabel af te roepen 

□  Minimum transportcapaciteit: ____ MW 

Stappen voor verhoging:  ____ MW 
 
De ondergrens van de af te roepen beperking van de te gebruiken transportcapaciteit voor afname per uur is volgens 
onderstaande periode(s) en tabel(len). Onder deze grens wordt het gebruik niet beperkt, ook niet als deze hoger is dan 
de hierboven weergeven minimum capaciteit. 
 

Periode 1 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur. Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen het 
uur. 

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 2 
Start: dd – mm – 20xx 
Einde: dd – mm – 20xx 

 Maximaal af te nemen transportvermogen per uur. Vermelde capaciteit is het maximum gedurende enige moment binnen het 
uur. 

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                         

 
[optioneel meerdere periodes toe te voegen] 
 

  



BIJLAGE 1 bij capaciteitsbeperkingscontract voor verbruikers 
 
 

Contractnummer:  ………………………………… 

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

 
[Netbeheerder]        [Contractant] 

Communicatiewijze voor afroep capaciteitsbeperking: 

☐ GOPACS  UFTP Interface – https://www.lfenergy.org/projects/shapeshifter 

☐ GOPACS Klant Portal 

☐ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………….. 

 

Overeengekomen vergoeding voor capaciteitsbeperking [aanvinken welke van toepassing] 

Contractant ontvangt de volgende vergoeding voor de overeengekomen capaciteitsbeperking. Vergoedingen per MW 

zijn van toepassing op de capaciteitsbeperking per uur ten gevolge van de overeengekomen capaciteitsbeperking voor 

verbruik.  

  

☐   Vaste vergoeding: € ………….,-  per maand (of naar rato waar van toepassing) 

☐  Afroep vergoeding € ………….,-  per dag indien een afroep heeft plaats gevonden. Enkel van toepassing bij variabele  

 capaciteitsbeperking. 

☐ Vaste prijs per MW beperking …………. € / MW / h. MW beperking wordt per uur bepaald door het gecontracteerd  

 transportvermogen voor verbruik te verminderen met de overeengekomen restrictie voor dat uur. 

 

Eventuele overige afspraken 

 

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

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

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

https://www.lfenergy.org/projects/shapeshifter

