ALGEMENE VOORWAARDEN
voor aansluiting en/of levering van elektrische energie door de N.V. Energiebedrijven Suriname (E.B.S.) anders
dan volgens bijzonder kontrakt.
Vastgesteld bij Besluit van 11 januari 1973 en goedgekeurd bij resolutie d.d. 7 september 1973 no. 9277
BENAMINGEN
Artikel 1
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
MINISTER: 		
de minister onder wie de energievoorziening in Suriname ressorteert.
E.B.S.: 		
N.V. Energiebedrijven Suriname, ten deze vertegenwoordigd door de direktie 		
		
van E.B.S. of door degene, die krachtens opdracht van de direktie handelt.
AANVRAGER: 		
degene, die een aanvraag voor aansluiting en/of levering volgens deze
		
voorwaarden heeft ingediend.
AFNEMER: 		
degene, te wiens name de levering is gesteld, ongeacht of de levering al dan 		
		
niet in feite plaats heeft.
AANSLUITING:
de elektrische verbinding met alle toebehoren vanaf de hoofdleiding tot en 		
		
met de meetinrichting of een daarmedegelijk te stellen plaats van overgang.
INSTALLATIE: 		
de elektrische aanleg achter de meetinrichting of een daarmede gelijk te stel-		
		
len plaats van overgang, uitgezonderd de aan E.B.S. toebehorende toestellen.
HOOFDLEIDING:
de doorgaande leiding van het net van E.B.S.
MEETINRICHTING:
de inrichting, bestemd voor het bepalen van de van het verbruik afhankelijke 		
		
gegevens, nodig voor de afrekening met de afnemer of voor kontrole van het 		
		verbruik.
ENERGIE: 		
de elektrische energie geleverd als wisselstroom van hoge- of lage spanning 		
		
met een nominale frekwentie van 60 Herz.
VERBRUIKSPERIODE:
het tijdvlak liggende tussen twee opeenvolgende berekeningen van het 		
		
verbruik van elektrische energie.
2. Waar dit naar het oordeel van E.B.S. noodzakelijk is, geldt in deze voorwaarden het 			
ten aanzien van de “aanvrager” bepaalde voor de “afnemer” en omgekeerd.
AANVRAAG
Artikel 2
1. Ieder die aansluiting en/of levering door E.B.S. verlangt, geeft dat verlangen
aan E.B.S. te kennen, door invulling en ondertekening van een daartoe strekkend 			
formulier dat ten kantore van E.B.S. kosteloos verkrijgbaar is. Dit formulier blijft 			
berusten bij E.B.S.
2. De aanvrager die voor de eerste maal energie van E.B.S. zal betrekken, ontvangt een 			
exemplaar van deze voorwaarden.
3. Door het indienen van de aanvraag onderwerpt de aanvrager zich aan deze
voorwaarden en de daarin tussentijds met goedkeuring van de Minister
aangebrachte wijzigingen, alsmede aan de voorwaarden, welke na het verstrijken van 			
de geldigheidsduur daarvoor, na verkregen goedkeuring van de minister,
achtereenvolgens in de plaats komen.
AANSLUITING
Artikel 3
1. E.B.S. bepaalt de wijze van aansluiting en wijst – zo nodig na overleg met de
aanvrager - de plaats van aansluiting aan.
2. E.B.S. zorgt voor de aansluiting.
3. Indien een installatie, al dan niet door middel van één of meer door E.B.S. te plaatsen 			
transformatoren, op het hoogspanningsnet wordt aangesloten, moet de
aanvrager een ruimte ter beschikking van E.B.S. stellen. Deze ruimte, waarvan
de plaats na overleg met de aanvrager door E.B.S. wordt vastgesteld, moet ten 			
aanzien van afmetingen, konstruktie en inrichting voldoen aan door E.B.S. te stellen 			
eisen.
4. E.B.S. stelt de kosten van de voor de zorgen van E.B.S. komende aansluiting vast; zij 			
zijn voor rekening van E.B.S.:
a.
bij bovengrondse laagspanningsaansluiting tot ten hoogste 40 meter 		
		
vanaf de hoofdleiding waarop wordt aangesloten;
b.
bij ondergrondse laagspanningsaansluiting tot hetzelfde bedrag als 		
		
voor rekening van E.B.S. zou komen bij een bovengrondse aansluiting;
c.
bij aansluiting direkt op het hoogspanningsnet tot ten hoogste 4 meter 		
binnen de perceelgrens.
De meerdere kosten zijn voor rekening van de aanvrager.
5. De gehele aansluiting blijft eigendom van E.B.S., de kosten van onderhoud zijn voor 			
haar rekening.
6. Alle kosten van wijziging van een aansluiting op verzoek van of uit enigen anderen 			
hoofde nodig door toedoen van de afnemer komen voor diens rekening.
7. De aanvrager dient de in de leden 4 en 6 bedoelde, voor zijn rekening komende 			
kosten, bij vooruitbetaling aan E.B.S. te voldoen.
8. E.B.S. kan de voor rekening van de aanvrager komende kosten herzien, of hem alsnog 			
kosten in rekening brengen indien de werkelijke kosten in belangrijke mate
afwijken van de begrote kosten, op grond waarvan de voor rekening van de
aanvrager komende kosten zijn vastgesteld en deze afwijkingen redelijkerwijs niet 			
waren te voorzien.
9. Het breek-, metsel-, schilder- en timmerwerk nodig bij de aanleg of wijziging van de 			
aansluiting komt voor rekening van de aanvrager.
10. E.B.S. kan ten behoeve van de levering van energie aan derden mede gebruik maken 			
van de aansluiting of enig gedeelte daarvan. Tengevolge van dit medegebruik zal de 			
afnemer niet worden beperkt in zijn mogelijkheden tot energie-afneming, bestaande 			
vóór het tijdstip van aanvang van het medegebruik. E.B.S. is daarbij niet gehouden 			
tot vermindering of teruggave van de volgens de leden 4 en 6 voor rekening van de 			
aanvrager gekomen kosten.
11. E.B.S. kan in bijzondere gevallen bij de toepassing van dit artikel afwijkende
regelingen treffen.
INSTALLATIE
ARTIKEL 4
1. De aanleg, wijziging, uitbreiding, vernieuwing en het onderhoud van de installatie
mogen slechts geschieden door een erkend installateur of een andere bevoegde
tot het verrichten van installatiewerkzaamheden, een en ander zoals geregeld in de 			
“Regeling voor erkenning van installateurs” zoals deze geldt bij E.B.S. met inbegrip
van de daarin aangebrachte of nog aan te brengen wijzigingen of daarvoor in de 			
plaats tredende regeling.
2. De in lid 1 genoemde werkzaamheden moeten overeenkomstig de “Aansluitvoor			
waarden E.B.S.” worden uitgevoerd.
3. De in lid 1 genoemde werkzaamheden geschieden in opdracht en voor rekening van 			
de aanvrager. De installatie wordt geen eigendom van E.B.S. In bijzondere gevallen 			
kan E.B.S. – te harer beoordeling - van het in dit lid gestelde afwijken.
4. Een installatie mag slechts worden aangelegd, gewijzigd, uitgebreid of vernieuwd 			
met voorkennis van E.B.S.
5. De afnemer is tegenover E.B.S. verantwoordelijk voor de toestand van de installatie.

Artikel 5
1. E.B.S. keurt de installatie teneinde vast te stellen, of aan het bepaalde in
artikel 4, leden 1 en 2 is voldaan. Ten aanzien van deze keuringen en de daaraan ver			
bonden gevolgen vinden de “Aansluitvoorwaarden E.B.S.” toepassing, onverminderd 			
het bepaalde in de artikelen 12 en 16 van deze voorwaarden.
2. De afnemer is verplicht een aangesloten installatie, indien deze bij keuring niet blijkt 			
te voldoen aan de daarvoor geldende bepalingen en voorschriften, daarmede in
overeenstemming te doen brengen binnen de daarvoor door E.B.S. gestelde termijn.
3. Een installatie kan alleen dan aangesloten worden, respectievelijk aangesloten
blijven, zodra en zolang deze is goedgekeurd.
4. De afnemer kan, bij vermoeden van een gebrek aan zijn installatie, herkeuring daar			
van bij E.B.S. aanvragen. Deze keuring vindt als regel kosteloos plaats. 				
Het in de overige leden van dit artikel gestelde is hierbij van toepassing.
5. E.B.S. aanvaardt door het verrichten van keuringen van installaties en
verbruikstoestellen die op de installatie zijn of worden aangesloten, geen enkele
aansprakelijkheid.
METINGEN
ARTIKEL 6
1. E.B.S. meet de geleverde energie, tenzij in bijzondere gevallen naar het oordeel
van E.B.S. meting achterwege kan blijven.
2. E.B.S. bepaalt type en capaciteit van de meetinrichting en, zo nodig na overleg met 			
de afnemer, de plaats van opstelling. E.B.S. zorgt voor plaatsing van de 				
meetinrichting; deze blijft eigendom van E.B.S. en wordt door E.B.S. en voor diens 			
rekening onderhouden.
De aanvrager zorgt ervoor, dat E.B.S. de meetinrichting in de aansluiting kan
opnemen.
3. De kosten van plaatsing, wegneming, in- en buiten bedrijfstelling en vervanging van 		
de meetinrichting zijn voor rekening van E.B.S. E.B.S. kan echter van de afnemer een 		
bijdrage vorderen voor:
a.
het herplaatsen of weer in bedrijf stellen van een bij dezelfde afnemer 		
		
weggenomen of buiten bedrijf gestelde meetinrichting;
b.
het plaatsen van een meetinrichting voor een tijdelijke aansluiting;
c.
het vervangen van een meetinrichting op verzoek of door toedoen van 		
		de afnemer.
4. E.B.S.. kan een door de afnemer verschuldigde periodieke vergoeding voor de meetin			
richting vaststellen.
5. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde geldt mede voor toestellen,
welker plaatsing door E.B.S. nodig wordt geacht in verband met tarief, betaling of 			
kontrole.
Artikel 7
1. E.B.S. neemt de stand(en) van de meetinrichting meerdere malen per jaar en zo
regelmatig mogelijk daarover verdeeld, op.
2. De aanwijzing van de meetinrichting geldt als maatstaf voor het verbruik van energie.
Bij twijfel aan de juistheid van de meteraanwijzing stelt E.B.S. ter plaatse een
onderzoek in.
3. De afnemer kan, wanneer hem de uitslag van het onderzoek niet bevredigt, aan 			
E.B.S. ijking verzoeken tegen betaling zijnerzijds van een bijdrage in de door E.B.S. te 			
maken kosten.
4. Deze ijking vindt plaats in de ijkinrichting van E.B.S.; daarbij kan de afnemer
persoonlijk, of vertegenwoordigd door een deskundige, aanwezig zijn.
5. E.B.S. brengt de uitslag van de ijking schriftelijk ter kennis van de afnemer en
restitueert de door hem ingevolge lid 3 van dit artikel betaalde bijdrage indien de
meetinrichting niet voldoet aan de door de International Electrical Commission
gestelde normen voor verbruiksmeters. In zulk een geval vinden een verbruiksschatting en verrekening plaats als bedoeld in artikel 8, lid 1. E.B.S. kan eigener
beweging de aanwijzing van de meetinrichting op elke door haar gewenste wijze en 		
tijdstip laten onderzoeken.
Artikel 8
1. Indien blijkt, dat de aanwijzing van de meetinrichting, om andere redenen dan
genoemd in artikel 13, als maatstaf voor het verbruik ondeugdelijk is, zal E.B.S. met 			
in achtneming van alle ter zake dienende omstandigheden, een zo nauwkeurig
mogelijke verbruiksschatting maken over de periode, dat de aanwijzing van de
meetinrichting niet als maatstaf kan worden aangenomen. Een op deze
verbruiksschatting gegronde verrekening blijft beperkt tot een periode van ten
hoogste 12 maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de maand, waarin bleek, dat de 			
aanwijzing van de meetinrichting als maatstaf voor het verbruik ondeugdelijk was.
2. Indien blijkt, dat de aanwijzing van de meetinrichting om redenen genoemd in artikel 			
13 als maatstaf voor het verbruik ondeugdelijk is, kan E.B.S. de verbruiksschatting 			
baseren op een verbruik van het totale nominale vermogen van de aangesloten
installatie gedurende 720 uur per maand, berekend over de periode dat, naar het
oordeel van E.B.S. , de aanwijzing van de meetinrichting ondeugdelijk geacht kan
worden.
3. Schatting van het verbruik vindt eveneens plaats, wanneer geen meetinrichting
opgesteld is, of de meterstanden niet zijn opgenomen.
TARIEVEN
Artikel 9
1. E.B.S. stelt onder goedkeuring van de minister de tarieven voor de leveringvast. De 			
afnemer heeft binnen de voor hem geldende tariefsgroep de vrije tariefskeuze.
2. E.BS. brengt de op grond daarvan door de afnemer verschuldigde vergoeding
periodiek in rekening, waarbij zoveel mogelijk de door de meetinrichting als verbruikt 			
aangewezen hoeveelheid energie of de daarvoor, overeenkomstig artikel 8 in de 			
plaats komende schatting in aanmerking wordt genomen.
3. De vergoeding is verschuldigd over ten hoogste een tijdvak aanvangende met de dag, 			
waarop de aanvrager energie kan afnemen en eindigende met de dag, waarop de
levering overeenkomstig artikel 18 is geëindigd.
4. Indien blijkt, dat op de levering een onjuist tarief is toegepast, zal E.B.S. voor zover 			
de afnemer daardoor is benadeeld en de verkeerde toepassing aan E.B.S. verweten kan worden, aan de afnemer restitueren hetgeen over de periode van verkeerde 			
tarieftoepassing te veel is berekend. Indien de afnemer door de verkeerde
tarieftoepassing is bevoordeeld, kan E.B.S. geheel of gedeeltelijk van de afnemer
navorderen hetgeen hem over de periode van verkeerde tarieftoepassing te weinig is 			
berekend. De navordering blijft echter beperkt tot ten hoogste 12 maanden,
onmiddellijk voorafgaande aan de maand, waarin de verkeerde tarieftoepassing bleek.
BETALING
Artikel 10
1. De afnemer kan een keuze doen uit de volgende wijzen van betaling:
a.
automatische overschrijving van het verschuldigde bedrag – eventueel ver		
		
meerderd met aan E.B.S. in rekening gebrachte overschrijvings- of

		
bankkosten- van de bank- of girorekening van de afnemer of diens
		
gemachtigde, naar een bank- of girorekening van E.B.S. na afgifte of
		
toezending door E.B.S. van een nota met de specificatie van het verschuldig		
		
de bedrag aan de desbetreffende Bank;
b.
storting of overschrijving op de rekening van E.B.S. bij een der bankinstel-		
		
lingen bij wie E.B.S. een rekening, na afgifte of toezending door E.B.S. aan 		
		
afnemer van een nota met de specificatie van het te betalen bedrag;
c.
kontante betaling aan één der kantoren van E.B.S. of aan een door E.B.S. tot 		
		
het innen van gelden gemachtigd persoon of instantie, na afgifte of
		
toezending door E.B.S. aan afnemer van een ota met de specificatie van het 		
		
te betalen bedrag.
2. E.B.S. kan een andere wijze van betalen toestaan of opleggen onder daartoe te stellen
voorwaarden, indien E.B.S. daarvoor termen aanwezig acht.
3. Bij niet-voldoening van enig in rekening gebracht bedrag- waaronder begrepen de bedragen 		
door E.B.S. in verband met energielevering berekend- binnen een door E.B.S. te bepalen
termijn, kan dat bedrag met 1% daarvan, met een minimum van 50 cent, worden verhoogd 		
wegens aan E.B.S. veroorzaakte kosten.
4. Bezwaren schorten de verplichting tot betalen niet op.
Artikel 11
1. E.B.S. heeft het recht van de afnemer een waarborgsom te vorderen tot verzekering van al 		
hetgeen ingevolge deze voorwaarden verschuldigd is. Zij stelt het bedrag
van de waarborgsom vast op ten hoogste het door EB.S. geschatte bedrag van de hoogste 		
vordering terzake van de levering over één verbruiksperiode.
2. Met inachtneming van het vorenstaande heeft E.B.S. het recht het bedrag van een reeds
gestelde waarborgsom te herzien.
3. E.B.S. geeft de waarborgsom aan de afnemer terug:
a.
Bij beëindiging van de levering aan de afnemer nadat deze aan al zijn
		
verplichtingen ingevolge deze voorwaarden heeft voldaan;
b.
Wanneer de reden tot het stellen van een waarborgsom- naar het oordeel 		
		
van E.B.S. – is vervallen.
BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
Artikel 12
WEIGERING VAN AANSLUITING OF LEVERING
1. E.B.S. kan het tot stand brengen van een aansluiting, levering en hervatting van de levering 		
weigeren, indien:
a.
Nabij het perceel, waarvoor aansluiting wordt gevraagd, geen of geen
		
geschikte hoofdleiding om op aan te sluiten aanwezig is en het treffen van 		
		
voorzieningen voor een adekwate hoofdleiding om bedrijfsekonomische		
en/of financiële redenen vanwege E.B.S. niet mogelijk is, een en ander
		
conform het gestelde in artikel 3, lid 1 van de aan E.B.S. verleende
		
elektriciteitsconcessie d.d. 22 juni 1973.
b.
Voor de totstandkoming van de aansluiting vergunning van derden nodig is 		
		
en deze vergunning niet op – naar het oordeel van E.B.S. – aannemelijke
		
voorwaarden wordt verleend;
c.
E.B.S. door toedoen van derden wordt opgehouden, gehinderd of belemmerd 		
		
in het tot stand brengen van de aansluiting;
d.
De aansluiting door toedoen van derden gewijzigd moet worden en
		
partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de wijziging en de
		gevolgen daarvan;
e.
E.B.S. op de aanvrager of op degene te wiens behoeve of mede te wiens
		
behoeve de aansluiting of de levering is aangevraagd, nog een vordering 		
		
heeft met welker voldoening deze in gebreke is, waaronder begrepen ook
		
andere vorderingen verband houdende met energielevering;
f.
Naar het oordeel van E.B.S. niet wordt voldaan aan één of meer bepalingen 		
		
van deze voorwaarden.
2. Indien aansluiting op grond van het gestelde in lid 1a van dit artikel geweigerd wordt, heeft 		
de aanvrager het recht om naar keuze van E.B.S.:
a.
Gedurende vijf opeenvolgende jaren de bruto inkomsten uit elektriciteits		
verbruik tengevolge van de voor de aansluiting benodigde uitbreiding of aan		
leg van het hoofdleidingnet te waarborgen tot een jaarlijks bedrag van
		
eenvijfde deel van de voor deze uitbreiding of aanleg benodigde investering;
b.
Geheel of gedeeltelijk bij te dragen in de kosten van de voor de aansluiting 		
		
benodigde uitbreiding of aanleg van het hoofdleidingnet. Door een waarborg 		
		
of bijdrage als in dit lid omschreven ontstaan geen eigendomsrechten voor 		
		
de aanvrager met betrekking tot het hoofdleidingnet en/of de aansluiting.
3. Nadat van het in lid 2 van dit artikel omschreven recht gebruik gemaakt is, vervalt de in lid 		
1a omschreven uitsluiting van levering.
4. E.B.S. kan in bijzondere gevallen van het in dit artikel bepaalde afwijken onder nader door 		
haar te stellen voorwaarden.
Artikel 13
VERBODSBEPALINGEN
1. Het is de afnemer verboden:
a.
door E.B.S. gelegde zegels of gezegelde verbindingen te verbreken of te
		beschadigen:
b.
de aansluiting, de meetinrichting of andere door E.B.S. aangebrachte
		
toestellen en toebehoren te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen; 		
		
onder dit laatste wordt begrepen elke handeling waardoor de oorspronke		
lijke toestand wordt gewijzigd of waardoor invloed kan worden uitgeoefend 		
		
op het normale funktioneren van de meetinrichting of andere toestellen en 		
		
toebehoren en/of op de juiste toepassing der vastgestelde tarieven;
c.
Enig middel aangebracht te hebben, waardoor te registreren energie niet of 		
		
niet volledig wordt of kan worden geregistreerd;
d.
Energie, geleverd volgens een zeker tarief, te gebruiken voor een ander doel, 		
		
dan waarvoor dit tarief bedoeld is;
e.
Energie door te leveren aan derden, tenzij E.B.S. zulks toelaat;
f.
Door het gebruik van energie hinder aan E.B.S. of derden te veroorzaken;
g.
Beveiligingen in de installatie te gebruiken, die niet voldoen aan de door
		
E.B.S. gestelde eisen;
h.
Op de installatie verbruikstoestellen aan te sluiten die, met het oog op
		
het gevaar aan het gebruik verbonden, vanwege E.B.S. – zolang vanwege het 		
		
Land terzake geen voorziening is getroffen- niet zijn goedgekeurd of
		toegelaten;
i.
Personeel van E.B.S. het verrichten van de uit deze voorwaarden voort		
vloeiende handelingen of werkzaamheden te beletten of te bemoeilijken.
2. Het is de afnemer mede verboden de in lid 1 omschreven handelingen te doen of te laten ver		
richten, deze toe te laten of daaraan op enigerlei wijze, direkt of indirekt, medewerking te 			
verlenen.
3. De afnemer is- onverminderd het bepaalde in artikel 16- verplicht tot vergoeding van de door 		
de verboden handelingen veroorzaakte schade, waaronder mede begrepen de vergoeding voor de- naar het oordeel van E.B.S.- als gevolg van de handeling in strijd met
deze voorwaarden afgenomen energie.

Artikel 14
ZORG VOOR EIGENDOMMEN E.B.S.
1. De afnemer waakt tegen beschadiging of vermissing van de eigendommen van E.B.S. in, op of boven
zijn perceel, dienende of mede dienende voor de levering van elektrische energie te zijnen behoeve.
2. De afnemer is verplicht onmiddellijk aan E.B.S. mededeling te doen van door hem ontdekte
vermissing van of gebreken in eigendommen van E.B.S., waaronder verbreking of beschadiging van door
E.B.S. gelegde zegels of gezegelde verbindingen (b.v. aan de aansluitkast, hoofdsmeltveiligheidskast,
meetinrichting, e.d.).
3. De afnemer is verplicht een eventueel terzake door personeel van E.B.S. op te maken rapport 		
te waarmerken.
4. De afnemer is verplicht bij beschadiging of vermissing van eigendommen, als bedoeld in
lid 1 van dit artikel, de door E.B.S. vast te stellen kosten van herstel of vervanging te betalen, 		
voorzover de schade aan zijn schuld te wijten is.
Artikel 15
UITVOERING WERKZAAMHEDEN EN VRIJWARRING
1. De afnemer is verplicht alle werkzaamheden, welke verband houden met, voortvloeien uit of
genoemd zijn in deze voorwaarden, onbelemmerd toe te laten. Hij is verplicht voor
personeel van E.B.S., mits voorzien van een door E.B.S. verstrekt legitimatiebewijs, voor het verrichten van die vanwege E.B.S. opgedragen werkzaamheden te allen tijde de toegang tot de eigendommen van E.B.S. (waaronder de meetinrichting) en de installatie vrij te houden.
2. De afnemer vrijwaart E.B.S. – behoudens in de gevallen, waarin E.B.S. grove schuld of opzet 		
verweten kan worden- tegen alle aanspraken van rechthebbenden ten aanzien van het perceel 		
waarin, waarop of waarboven de aansluiting wordt of is tot stand gebracht of waaraan levering geschiedt, wegens het tot stand brengen en het hebben van de aansluiting, zomede het 		
verrichten van werkzaamheden, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
Artikel 16
STAKING LEVERING
1. Indien – naar het oordeel van E.B.S.- één of meer bepalingen dezer voorwaarden worden over-		
treden of daarop berustende voorschriften en aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan E.B.S. 		
– onverminderd de bevoegdheid van E.B.S. tot vordering van de deswege geleden of nog te 		
lijden schade- de levering staken en desnoods al haar werken terugnemen, zonder dat daartoe 		
een sommatie of tussenkomst van de rechter nodig is.
2. De in het vorige lid genoemde bevoegdheid komt E.B.S. eveneens toe:
a.
Bij brand en andere omstandigheden, waardoor- naar het oordeel van E.B.S.- 		
		
voortzetting van de levering gevaar zou opleveren;
b.
Indien E.B.S. op de afnemer een vordering heeft, met welker voldoening binnen
		
de daartoe door E.B.S. gestelde termijn de afnemer in gebreke blijft, hieronder
		
begrepen andere vorderingen verband houdende met de energielevering;
c.
Indien de afnemer niet voldoet aan het verstrekken van een waarborgsom of 		
		
aanpassing daarvan, een en ander als bedoeld in artikel 11;
d.
Indien eigendommen van E.B.S. als bedoeld in artikel 14- naar het oordeel van
		
E.B.S.- door de schuld van de afnemer zijn beschadigd of worden vermist.
3. Tot staking van de levering wordt- behoudens in spoedeisende gevallen naar het oordeel van 		
E.B.S.- slechts overgegaan, nadat E.B.S. het voornemen daartoe aan de afnemer heeft kenbaar 		
gemaakt en deze aan de daarbij gestelde voorwaarden niet heeft voldaan.
4. Voor het wederom aansluiten van een installatie die, hetzij tengevolge van wanbetaling, hetzij 		
op verzoek van de afnemer is afgesloten, is een bedrag van f.2.50 verschuldigd.
5. Hervatting van de levering heeft eerst dan plaats, nadat de afnemer al zijn verplichtingen inge-		
volge deze voorwaarden is nagekomen en de kosten van hervatting heeft voldaan, een en
ander onverminderd de bevoegdheid van E.B.S. aan de hervatting van de levering bijzondere 		
voorwaarden te verbinden.
Artikel 17
ONDERBREKING VAN DE LEVERING
1. De levering kan worden onderbroken:
a.
Ten behoeve van de afnemer of van E.B.S.;
b.
Tengevolge van storingen;
c.
Op last van de Overheid;
d.
In het belang van de veiligheid.
2. Zo mogelijk zal E.B.S. de betrokken afnemers in kennis stellen van een voorgenomen onderbre-		
king van de levering en de vermoedelijke duur daarvan.
Artikel 18
OPZEGGING EN BEEINDIGING LEVERING
1. De afnemer die beëindiging van de levering wenst of zijn perceel verlaat, is verplicht hiervan ten minste 4 werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te geven aan E.B.S. en E.B.S. op 		
de aangegeven dag in de gelegenheid te stellen de daartoe nodige werkzaamheden te doen verrichten.
2. Bij gebreke van een tijdige kennisgeving blijft de levering gesteld ten name van de afnemer tot het tijdstip
waarop E.B.S. de levering te zijnen name heeft kunnen beëindigen.
3. E.B.S. is bevoegd de energielevering aan de afnemer met inachtneming van een opzeggingstermijn van 		
drie maanden te beëindigen, indien, in het kader van wettelijke bepalingen een
regeling is tot stand gekomen omtrent de overdracht van het desbetreffende energievoorzieningsgebied
aan een ander energieleverend bedrijf en de energielevering door dat energieleverend bedrijf is/wordt
overgenomen.
Artikel 19
UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
1. E.B.S. zal de energie zo regelmatig mogelijk leveren.
2. E.B.S. noch derden, waarmede E.B.S. ten aanzien van de landelijke en/of plaatselijke energievoorziening
mocht samenwerken, zijn aansprakelijk wegens schade of hinder, welke als gevolg van de levering,
belemmering in of verhindering van de levering, door welke oorzaak ook, mocht ontstaan.
3. E.B.S. is evenmin aansprakelijk, indien tengevolge van het tot stand brengen en het hebben van of het
verrichten van werkzaamheden aan de aansluiting of de daarvan gemaakte aftakkingen schade wordt
veroorzaakt anders dan door grove schuld of opzet aan de zijde van E.B.S.
Artikel 20
GESCHILLEN
Alle geschillen, welke verband houden met of voortvloeien uit de toepassing van deze voorwaarden, staan ter
kennisneming van de gewone rechter.
Artikel 21
AANHALING, GELDIGHEIDSDUUR
1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden E.B.S.”.
2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van: 7 september 1973
Zij blijven geldig voor de duur van de aan E.B.S. verleende concessie d.d. 22 juni 1973 behoudens
tussentijdse wijziging, welke de goedkeuring van de Minister behoeft.

*Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op de Griffie der Kantongerechten op 05 april 2012, onder AR.NO. 12-1366;

