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DEFINITIES

Artikel 1

In de Algemene Voorwaarden Zakelijk Recht (A.V.Z.) en/of Kwalitatieve 
Verplichting wordt verstaan onder:

Eigenaar: de eigenaar/eigenaren van het Belaste perceel of de zakelijk 
gerechtigde(n) tot het Belaste perceel.

Eneco: Eneco Warmtenetten B.V. statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te Rotterdam of een aan haar gelieerde 
onderneming als bedoeld in de Overeenkomst.

Belaste perceel: (het gedeelte of de gedeelten van) de onroerende 
zaak waarop of waarin de Werken zijn gelegen of worden 
aangebracht.

Overeenkomst: de door Eneco met de Eigenaar te sluiten 
overeenkomst, waarin de Eigenaar zich verbindt tot het vestigen van 
het Recht.

Werken: de door Eneco te realiseren en/of te exploiteren werken 
zoals omschreven in de Overeenkomst.

Bijbehorende zaken: alle zaken die bij de Werken horen en/of nodig 
zijn om de Werken optimaal te laten functioneren.

Recht: het zakelijk recht en/of de kwalitatieve verplichting al dan niet 
met bijbehorende erfdienstbaarheden gevestigd ten behoeve van 
Eneco. 

BELASTE PERCEEL

Artikel 2

1  Eneco is altijd gerechtigd van het Belaste perceel gebruik te 
(doen) maken, voor zover dit volgens Eneco noodzakelijk is, voor 
uitoefening van het Recht, waaronder het realiseren, (aan)leggen, 
hebben, onderhouden, verleggen, vervangen en/of verwijderen 
van de Werken.

2  Eneco is ook gerechtigd om tijdelijk gebruik te (doen) maken van 
buiten het Belaste perceel gelegen grond van de Eigenaar, als 
dit noodzakelijk is voor de door of namens Eneco uit te voeren 
werkzaamheden en voor de toegang tot het Belaste perceel.

3  Tenzij de omstandigheden dit redelijkerwijs onmogelijk maken, 
zal Eneco de rechten genoemd in dit artikel eerst uitoefenen na 
kennisgeving aan de Eigenaar en/of andere rechthebbenden op de 
in artikel 2 lid 2 bedoelde grond.

4  Bij de uitoefening van het Recht zal Eneco zoveel mogelijk 
rekening houden met de belangen van de Eigenaar en andere 
rechthebbenden en in het algemeen zo weinig mogelijk 
belemmering, hinder en schade veroorzaken.

5  Eneco spant zich in om in overleg met de Eigenaar en andere 
rechthebbenden, na uitvoering van de werkzaamheden het 
terrein van de Eigenaar dan wel de in artikel 2 lid 2 genoemde 
grond zoveel en zo spoedig mogelijk weer in de toestand te 
brengen vergelijkbaar met de toestand voor uitvoering van de 
werkzaamheden. Indien nodig zal Eneco maatregelen nemen voor 
de afvoer van overtollige grond.

Artikel 3 

1  De Eigenaar en andere rechthebbenden behouden het volledige 
genot en gebruik van het Belaste perceel voor zover een en ander 
niet in strijd is met de aan Eneco verleende rechten.

2  Eneco heeft het eigendom van de door haar op het Belaste 
perceel aangebrachte Werken en Bijbehorende zaken.

3 De Eigenaar zal geen handeling (doen) verrichten waardoor:
 a. de Werken gevaar zouden kunnen lopen;
 b.  een goede en ongestoorde werking van de Werken zou 

kunnen worden belet, belemmerd of geschaad;
 c. gevaar zou kunnen ontstaan voor personen of goederen;
 d.  een ongestoorde uitoefening van het Recht zou kunnen 

worden belemmerd.

4  De Eigenaar zal binnen een strook van 4 meter aan beide zijden 
van de hartlijn van de Werken zonder schriftelijke toestemming 
van Eneco:

 a.  geen onroerende zaken - gesloten wegdek, kabels, buizen en 
leidingen, bomen en diepwortelende beplantingen - (doen) 
aanbrengen en geen voorwerpen de grond (doen) indrijven;

 b.  geen roerende zaken (doen) plaatsen, tenzij deze onmiddellijk 
kunnen worden verwijderd;

 c.  geen wijzigingen (doen) aanbrengen in het bodemniveau 
(normale agrarische bodembewerking niet inbegrepen).

  Eneco zal de in dit lid bedoelde toestemming slechts weigeren op 
gronden die voortvloeien uit het bepaalde in lid 3 van dit artikel. 
Artikel 3 lid 4 sub a en c zijn niet van toepassing voor zover de 
leidingen inpandig zijn aangebracht.

5  Als de Werken (deels) inpandig in een gebouw op het Belaste 
perceel zijn aangebracht, dienen de leidingen, componenten en 
de technische ruimte (indien aanwezig) voor Eneco dan wel voor 
medewerkers van of namens Eneco vrij en goed toegankelijk te 
zijn. De technische ruimte in het gebouw op het Belaste perceel is 
alleen toegankelijk voor Eneco en zij heeft daarvan het exclusieve 
gebruiksrecht. De Eigenaar zal de technische ruimte in goede 
staat en bereikbaar houden voor Eneco voor medewerkers van of 
namens Eneco, met inbegrip van het voldoende vrijhouden van de 
deur en ventilatieroosters aan de buitenkant.

6  Als het Belaste perceel door (een) derde(n) wordt gebruikt, dan 
zal de Eigenaar ervoor instaan dat deze derde(n) de inhoud van 
de Overeenkomst (met bijbehorende tekeningen) en deze A.V.Z. 
zullen naleven en zal instaan voor nakoming daarvan door deze 
derde(n). 

7  Als de Eigenaar in ernstige mate in verzuim blijft in de nakoming 
van de verplichtingen zoals aangegeven in deze A.V.Z., is Eneco 
bevoegd om maatregelen nemen die naar het oordeel van Eneco 
om redenen van veiligheid en voor een ongestoorde uitoefening 
van het Recht noodzakelijk zijn. Eneco zal de kosten die met het 
voorgaande verband houden op de Eigenaar verhalen. 
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BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 4

1.  De aansprakelijkheid van Eneco op grond van de wet en de 
aansprakelijkheid van Eneco voor schade die het gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst 
door Eneco, is beperkt tot de door de Klant geleden directe schade 
tot een maximumbedrag van € 2.500.000 per schadeveroorzakend 
voorval of een reeks van direct samenhangende gebeurtenissen, 
met een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar. 

2.  Eneco is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. 
Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, 
verstaan: zuivere vermogensschade, zoals winstderving, 
omzetderving, verlies van klanten of contracten. 

3.  De beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van 
opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval de beperking van 
aansprakelijkheid op grond van de wet niet is toegestaan.

AANVANG, OVERDRAAGBAARHEID, OPZEGBAARHEID EN DUUR

Artikel 5

De Eigenaar machtigt Eneco onmiddellijk na ondertekening van 
de Overeenkomst en na betaling van de door Eneco eventuele 
verschuldigde vergoeding al het nodige te (doen) verrichten voor 
het tot stand brengen van de Werken. Dit door afstand te doen van 
alle rechten op wat door Eneco ter plaatse mocht zijn gebouwd of 
aangebracht. Ook verplicht de Eigenaar zich ertoe om al het nodige te 
doen om te bereiken dat het Recht gevestigd kan worden en hiervoor 
de nodige machtigingen te verstrekken. 

Artikel 6

Eneco zal haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en uit 
deze A.V.Z., evenals het op grond van de Overeenkomst gevestigde 
Recht, zonder dat hiervoor toestemming van Eigenaar nodig is, 
kunnen overdragen aan (een) derde(n).

Artikel 7

1  Het Recht bestaat voor onbepaalde tijd en is niet opzegbaar, 
behoudens voor zover hieraan dwingendrechtelijke bepalingen in 
de weg staan. 

2  Het artikel 87 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is niet van 
toepassing.

Artikel 8

1  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van A.V.Z. eindigt het 
Recht als:

 a  de Werken op verzoek van de Eigenaar en met instemming 
van Eneco zijn verwijderd of definitief buiten gebruik zijn 
gesteld; en,

 b  er geen plicht meer is tot afname van de energie volgens een 
overeenkomst tussen partijen en Eneco schriftelijk te kennen 
heeft gegeven van het Recht geen gebruik meer te maken. 

2  Eneco is verplicht na het vervallen van het Recht de gedane 
overschrijving in de openbare registers namens partijen te (doen) 
royeren, waartoe de Eigenaar bij deze aan Eneco machtiging 
verleent.

3  Partijen verklaren dat artikel 8 lid 1 van dit artikel heeft te gelden 
als een ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 81 lid 2 sub 
b van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Met andere woorden: 
het Recht is gevestigd onder de ontbindende voorwaarde dat de 
Werken zijn verwijderd of definitief buiten gebruik zijn gesteld en 
Eneco schriftelijk te kennen heeft gegeven van het Recht geen 
gebruik meer te maken. Voor zover de eerste zin van artikel 8 
lid 3 A.V.Z. strijdig is met hetgeen is bepaald in artikel 10 A.V.Z., 
prevaleert artikel 8 lid 3 A.V.Z. eerste zin. 

GESCHILLENREGELING

Artikel 9

1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2  In geval Partijen er niet in slagen om een geschil met betrekking 
tot deze Overeenkomst in goed overleg op te lossen, kan het 
geschil aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Rotterdam. 

ONTBINDING

Artikel 10

1  Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om op welke 
grond dan ook ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van 
de Overeenkomst te vorderen, behoudens voor zover hieraan 
dwingendrechtelijke bepalingen in de weg staan. 

2  Elke partij bij de Overeenkomst kan uitsluitend nakoming en/of 
schadevergoeding of enkel schadevergoeding van de andere partij 
vorderen.

KOSTEN

Artikel 11

De aan de vestiging van het Recht verbonden notaris- en 
kadasterkosten komen voor rekening van Eneco, tenzij anders 
overeengekomen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 12

De Eigenaar zal:
a.  in de periode tussen de datum waarop hij de Overeenkomst heeft 

ondertekend en de datum van vestiging van het Recht, geen 
rechten aan derden verlenen, die de uitoefening van het Recht 
kunnen belemmeren;

b.  ingeval van vervreemding of bezwaring van het Belaste perceel of 
een gedeelte daarvan in de bedoelde periode, ervoor zorgdragen 
dat in de hiervoor bestemde overeenkomst melding wordt 
gemaakt van het te vestigen Recht, onder meer inhoudende de 
verplichting van de contractspartij van de Eigenaar dat deze aan 
de vestiging van het Recht onvoorwaardelijk zal meewerken en 
geen aanspraken zal maken op vergoedingen wegens het Recht, 
als hier op voorhand aan de Eigenaar betalingen mochten zijn 
gedaan.


