OVEREENKOMST INZAKE STROOMLEVERING GEMEENTE MAASTRICHT
STOP & DROP HORECA

DE ONDERGETEKENDEN:
1. DE PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON GEMEENTE MAASTRICHT,
gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, te dezen krachtens mandaat rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Manager Ruimte, mevrouw T. Van der Linden, hierna te noemen:
‘Gemeente’,
en
2. DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
BV [naam afnemer], gevestigd te
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,
[naam], hierna te noemen ‘
’ [naam],
hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ en individueel: ‘Partij’.

[plaats],

IN AANMERKING NEMENDE:
a.

Gemeente een breed pakket aan maatregelen, producten en diensten ontwikkelt, gericht op
de bereikbaarheid van bedrijfslocaties en stadscentra alsmede het realiseren van de
gezamenlijke klimaatdoelstelling om vanaf 2050 klimaat (CO2-)neutraal te zijn.

b.

Van het pakket aan maatregelen onderdeel uitmaakt het stimuleren van het gebruik van
elektriciteit als alternatief voor fossiele brandstoffen voor de aandrijving van koel- en
vriesinstallaties van bevoorradingsvoertuigen tijdens het bevoorraden van
horecagelegenheden in de binnenstad van de stad Maastricht.

c.

Gemeente leveranciers van horecagelegenheden in Maastricht door middel van deelname aan
de ‘Stop & Drop Horeca’ (hierna: ‘Stop & Drop’) kennis wil laten maken met het gebruik van
elektriciteit als alternatieve energievoorziening als voormeld en onderzoek wenst te verrichten
naar de bijdrage die de maatregel kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in
termen van CO2, NOx en fijnstof alsmede het beperken van geluidsoverlast.

d.

Stop & Drop kort samengevat eruit bestaat dat leveranciers van horecagelegenheden die
voldoen aan de eisen van de Bijdrageregeling Zuid-Limburg Bereikbaar Stop & Drop 2020
(hierna te noemen: ‘Bijdrageregeling’) tijdens het bevoorraden gebruik kunnen maken van de
aanwezige stroomvoorzieningen aan het Vrijhof en de Markt in Maastricht (hierna: ‘de
Stroomvoorzieningen’) (bijlage 1). De elektriciteit wordt geleverd door een energieleverancier
waarmee de Gemeente een leveringsovereenkomst heeft afgesloten.

e.

Partijen de afspraken over de deelname van
[naam] aan Stop &
Drop en de mogelijkheid voor
[naam] om in dat kader een
financiële bijdrage te ontvangen op basis van de Bijdrageregeling vastleggen in deze
overeenkomst (hierna: ‘de Overeenkomst’).

f.

De Gemeente Maastricht in het kader van het samenwerkingsverband onder de vlag van ZuidLimburg Bereikbaar zorg draagt voor onder meer de externe uitvoeringshandelingen die nodig
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zijn om maatregelen te ondersteunen, waaronder het contractueel vastleggen van de
voorwaarden die gelden voor de deelname van
[naam] aan Stop &
Drop en het verkrijgen van een financiële bijdrage als bepaald in deze Overeenkomst en de
Bijdrageregeling.
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1:

Doel Overeenkomst en doelstelling van Partijen

1. Het doel van deze Overeenkomst is het maken en vastleggen van de afspraken omtrent het
gebruik door
[naam] van de Stroomvoorzieningen en de
voorwaarden als bepaald in deze Overeenkomst en de Bijdrageregeling waaronder ZuidLimburg Bereikbaar een financiële bijdrage aan
[naam] ter
beschikking kan stellen in verband met de deelname aan Stop & Drop.
2. Doelstelling van Partijen is dat
[naam] tijdens het
bevoorraden van horecagelegenheden aan het Vrijhof en de Markt in Maastricht gebruik kan
maken van de Stroomvoorzieningen waarbij geldt dat die voorziening mogelijk wordt
gemaakt door de Gemeente maar de stroom wordt geleverd door een energieleverancier
waarmee de Gemeente een leveringsovereenkomst heeft afgesloten.
3. De Gemeente heeft in deze slechts een facilitaire rol welke eruit bestaat dat via de
Gemeente toegang wordt verleend tot de Stroomvoorzieningen. De Gemeente is geen partij
bij de rechtsverhouding tussen
[naam] en de
energieleverancier als derde partij ter zake de levering van stroom en het gebruik daarvan,
en is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. De Gemeente heeft geen andere
verplichtingen dan een inspanningsverplichting tot het faciliteren van de toegang tot de
Stroomvoorzieningen.
Artikel 2:

Stroomvoorziening(en)

1. De Gemeente staat
[naam] in het kader van Stop & Drop
gedurende de periode
[datum] t/m 31 maart 2021 toe om de
Stroomvoorzieningen te gebruiken onder de in deze Overeenkomst opgenomen
voorwaarden.
2. De Stroomvoorzieningen bestaan uit vaste aansluitpunten. De Stroomvoorzieningen zijn
bekend bij
[naam]. De van het stroomnetwerk deel
uitmakende aansluitpunten zijn hieronder aangeduid en terug te vinden op de
overzichtstekening(en) van de Markt en het Vrijthof, zoals vermeld in bijlage 3:
Vrijthof A.1
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Vrijthof [locatie A.1]
Vrijthof A.2
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Vrijthof [locatie A.2]
Vrijthof B.1
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Vrijthof [locatie B.1]
Vrijthof B.2
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Vrijthof [locatie B.2]
Markt A.1
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Markt [locatie A.1]
Markt A.2
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Markt [locatie A.2]
Markt B.1
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Markt [locatie B.1]
Markt B.2
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Markt [locatie B.2]
Markt C.1
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Markt [locatie C.1]
Markt C.2
(afgezekerd op 32A en max. 22kW)
Markt [locatie C.2]
Het totaal aansluitvermogen is 220kW.
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3. De Stroomvoorzieningen zijn tijdens evenementen op de Markt en/of het Vrijthof niet altijd
beschikbaar. Zo mogelijk worden de (geplande) evenementen op basis van de
jaarprogrammering evenementen vooraf kenbaar gemaakt aan
[naam].
4.

[naam] verklaart de technische gegevens en de staat
van de Stroomvoorzieningen met bijbehorende aansluitpunten te kennen en geen nadere
beschrijving daarvan te verlangen.

5.

[naam] is verantwoordelijk voor de aansluitingen van
de aan haar toebehorende stroompunten en/of apparatuur op de door Gemeente ter
beschikking gestelde Stroomvoorzieningen, conform de opgestelde Bedieningshandleiding
StreetPlug.

6.

[naam] zal uitsluitend gebruik maken van
gecertificeerd en opgeleid personeel (volgens de toepasselijke NEN-normering) en zal de
namen op voorhand ook kenbaar maken aan de Gemeente.

Artikel 3:

Gebruik stroom

1. De Gemeente zal zich ertoe inspannen om het voor
[naam] feitelijk mogelijk te maken dat de stroom kan worden gebruikt (dat wil zeggen dat de
stroom afkomstig van de energieleverancier kan worden ontsloten middels de
Stroomvoorzieningen) op in artikel 2 genoemde locaties aan het Vrijthof en de Markt
gedurende de periode
[datum] t/m 31 maart 2021.
2.

[naam] verklaart ermee bekend te zijn dat de stroom
uitsluitend geleverd kan en zal worden door de energieleverancier waarmee de Gemeente
een leveringsovereenkomst heeft en de Gemeente niet verantwoordelijk of aansprakelijk is
in het geval dat de stroom – om welke reden dan ook – niet wordt c.q. kan worden geleverd
door de energieleverancier.

3.

[naam] is verplicht om bij gebruikmaking van de
Stroomvoorzieningen conform de ‘Bedieningshandleiding StreetPlug’ te handelen en de aan
[naam] ter beschikking gestelde laadpas in
combinatie met de op de Stroomvoorzieningen aangesloten registratiehardware- en
software.
[naam] ontvangt achteraf maandelijks een
factuur met een overzicht van de Gemeente met daarin het stroomverbruik in de
voorgaande periode.

4. Ingeval registratie van het stroomgebruik op basis van de aan
[naam] ter beschikking gestelde laadpas en/of registratiehardware- en software om welke
reden dan ook niet mogelijk blijkt, is de Gemeente bevoegd het stroomgebruik door
[naam] handmatig vast te stellen. In het geval het
stroomverbruik door
[naam] om welke reden dan ook
niet handmatig kan worden vastgesteld, is de Gemeente bevoegd het stroomverbruik te
schatten.
5. In het geval
[naam] enige bepaling van deze
Overeenkomst en/of de Bijdrageregeling overtreedt of de Stroomvoorziening(en) op een
ondeugdelijke manier gebruikt, is de Gemeente gerechtigd om deze Overeenkomst, en het
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ter beschikking stellen van de Stroomvoorziening(en) als onderdeel daarvan, met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 4:

Tarieven

1. Voor het gebruik van de Stroomvoorzieningen is
de volgende vergoedingen verschuldigd aan de Gemeente:
a. Periode tot 1 april 2021: EUR 0,25 (zegge vijfentwintig eurocent) per kWh;
b. Periode na 1 april 2021: EUR 0,31 (zegge eenendertig eurocent) per kWh.

[naam]

2. De Gemeente is bevoegd het in artikel 4 lid 1 sub b opgenomen tarief tussentijds eenzijdig te
verlagen en/of te verhogen. In geval van een tariefverlaging of -verhoging, zal de Gemeente
dit schriftelijk kenbaar maken aan
[naam].
Artikel 5:

Financiële bijdrage en kosten

1. Ingeval
[naam] aan de voorwaarden als bepaald in deze
Overeenkomst en de Bijdrageregeling voldoet, en de Programmanager een positief besluit
heeft genomen op de bijdrage aanvraag van
[naam] op
grond van de Bijdrageregeling, zal Zuid-Limburg Bereikbaar een financiële bijdrage aan
[naam] verlenen van EUR 0,25 (zegge vijfentwintig
eurocent) per kWh onder de voorwaarden als bepaald in de Bijdrageregeling.
2. De door Zuid-Limburg Bereikbaar te verlenen bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1 bedraagt
maximaal EUR 4.000,-.
3. Indien
[naam] niet voldoet aan de voorwaarden als
bepaald in deze Overeenkomst en de Bijdrageregeling, is Zuid-Limburg Bereikbaar gerechtigd
de daarmee gepaard gaande kosten en/of (vertragings)schade door te berekenen aan
[naam].
[naam] is een dergelijk geval verplicht deze kosten – binnen een termijn van 30 dagen na
verzending van een factuur daartoe – te betalen aan Zuid-Limburg Bereikbaar.
Artikel 6:

Aansprakelijkheid

1. Gemeente is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Stroomvoorzieningen door
[naam], zowel niet voor directe als indirecte schade.
Het gebruik van de Stroomvoorzieningen door
[naam]
vindt plaats voor diens eigen risico. Gemeente is aldus ook niet aansprakelijk voor schade (in
welke vorm dan ook) die ontstaat ten gevolge van:
a) onderbreking of beperking van het stroomtransport;
b) een gebrek, defect of storing in de Stroomvoorziening(en), aansluiting, de hoofdleiding of
andere bedrijfsmiddelen en een of meer andere onderdelen van het
elektriciteitssysteem;
c) handelen of nalaten in verband met de Stroomvoorziening(en) aansluiting,
de hoofdleiding of andere bedrijfsmiddelen en/of een of meer andere onderdelen van
het elektriciteitsvoorzieningensysteem door werknemers of ondergeschikten, dan wel
niet-ondergeschikten.
2. Indien Gemeente onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst aansprakelijk mocht
zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de totale waarde van de bijdrage als bedoeld in
artikel 5 lid 1 aan
[naam].
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3. Het bepaalde in artikel 6 leden 1 en 2 wordt mede bedongen ten behoeve van de
energieleverancier, ieder ander elektriciteitsbedrijf en/of netwerkbeheerder waarmee de
Gemeente in relatie tot het beschikbaar stellen van de Stroomvoorzieningen samenwerkt
en/of een overeenkomst heeft gesloten. Het bepaalde in dit artikel 6 lid 3 geldt mede ten
behoeve van de werknemers of ondergeschikten voor wie de Gemeente of de genoemde
derden in een voorkomend geval aansprakelijk mocht zijn.
4.

[naam] is gehouden tot vergoeding aan de Gemeente
van alle schade aan de Stroomvoorzieningen met aansluitingen, en alle andere daarvan
onderdeel uitmakende onderdelen, welke is veroorzaakt door onkundig of onrechtmatig
gebruik en/of door het gebruik van ondeugdelijk materiaal door
[naam].

Artikel 7:

Slotbepalingen

1. Deze Overeenkomst treedt in werking op datum ondertekening door Partijen en eindigt van
rechtswege met ingang van 1 april 2021. Partijen kunnen besluiten tot verlenging van de
looptijd van deze Overeenkomst met telkens één (1e) jaar. Partijen zullen een verlenging van
de looptijd te allen tijde schriftelijk vastleggen. In geval van verlenging van de looptijd van de
Overeenkomst eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij het verstrijken van de verlengde
periode.
2. Een verwijzing in de Overeenkomst is tevens een verwijzing naar de van deze Overeenkomst
deeluitmakende bijlage.
3. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst:
 bijlage 1: Aanmeldformulier Stop & Drop Horeca 2020;
 bijlage 2: Bijdrageregeling Zuid-Limburg Bereikbaar Stop & Drop 2020 d.d. 6 maart
2020;
 bijlage 3: Overzichtstekeningen Locaties Stroomvoorzieningen Vrijthof en Markt.
4. Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig is of door een rechterlijke uitspraak wordt
vernietigd dan wel rechtskracht of rechtsgeldigheid ontbeert, zullen de overige bepalingen
van deze Overeenkomst van kracht blijven.
5. Partijen zullen over de bepalingen van de Overeenkomst welke nietig zijn of vernietigd
worden dan wel rechtskracht of rechtsgeldigheid ontberen, overleg plegen teneinde een
vervangende regeling te treffen in de geest van deze Overeenkomst en voorts hun doen en
laten blijven afstemmen op de kenbare bedoelingen en intenties van deze Overeenkomst.
6. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ter zake geschillen tussen
Partijen is uitsluitend de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, bevoegd.
7. Daar waar in deze Overeenkomst wordt gerefereerd aan de Gemeente worden daaronder
mede begrepen de onderscheidenlijke organen van de Gemeente.
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Opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Maastricht op datum

Namens de Gemeente Maastricht,
Mevrouw T. van der Linden
Manager Ruimte

Namens
Naam:
Functie:

…………………………………………..
(handtekening)

…………………………………………..
(handtekening)

:

[naam],
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