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ALGEMENE VOORWAARDEN van Stichting GOPACS, gevestigd te (6812 AR) Arnhem aan de 
Utrechtseweg 310 M01. Deze productvoorwaarden zijn tevens te vinden op de website van GOPACS:  
 

 

 

Artikel 1 – Algemeen 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

 

• Aangeslotene: een entiteit met een aansluiting op het elektriciteitsnet met een EAN-code, 

daaronder mede verstaan zijn eventuele vertegenwoordiger. 

 

• BRP: Balance Responsible Party, de partij die verantwoordelijk is voor de programma’s die 

bepalen hoeveel stroom elke aangesloten partij naar verwachting dagelijks aan het netwerk 

onttrekt of toevoegt (de programmaverantwoordelijke, voorheen: Programma 

Verantwoordelijke Partij).  

 

• Buy Order: de aanbieding van een Gebruiker om meer elektriciteit af te nemen dan wel minder 

elektriciteit te produceren dan opgegeven in de Elektriciteitsprogramma’s en 

Transportprognoses. 

 

• Congestiegebied: een door de Netbeheerders, op enig moment en voor een bepaalde tijd, 

conform hoofdstuk 9 van de Netcode Elektriciteit aangewezen gebied waar congestie optreedt 

of naar verwachting zal optreden. 

 

• Congestiemanagement Portaal: het platform van GOPACS waarop CP-Deelnemers binnen een 

door de Netbeheerders afgekondigd Congestiegebied, of door hen aangewezen 

vertegenwoordigers, een Order kunnen inleggen. 

 

• CP-Deelnemer: Congestiemanagement Portaal Deelnemer, zijnde de juridische entiteit van de 

deelnemer die als zodanig is geaccepteerd door GOPACS en die niet via een Handelsplatform 

maar via het Congestiemanagement Portaal Orders inlegt. Dit is niet per definitie de entiteit 

van de Aangeslotene. 

• EAN-code: uniek getal bestaande uit 18 cijfers waarmee de aansluiting van een Aangeslotene 

wordt geduid. 

 

• Energieprogramma: het energieprogramma zoals bepaald in de Begrippencode Elektriciteit. 

 

• Gebruiker: een CP-Deelnemer of een HP-Deelnemer die stuurbaar vermogen aanbiedt aan 

GOPACS. 

 

• GOPACS: de stichting GOPACS (Grid Operators Platform for Congestion Spreads), gevestigd te 

(6812 AR) Arnhem aan de Utrechtseweg 310 M01. 

https://gopacs.eu/documentatie/
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• GOPACS Platform: het platform / de website van GOPACS. 

 

• Handelsplatform: een continu handelsplatform voor elektriciteit waarmee GOPACS een 

samenwerking heeft en waarop HP-Deelnemers een Order kunnen plaatsen. 

 

• HP-Deelnemer: Handelsplatform Deelnemer, zijnde de juridische entiteit van een deelnemer 

die als dusdanig is geaccepteerd door GOPACS en die via een Handelsplatform Orders inlegt. 

Dit is niet per definitie de entiteit van de Aangeslotene. 

 

• IDCONS: Intra-day congestion spreads, zijnde de combinatie tussen een Buy Order en een Sell 

Order, zoals nader omschreven in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 
Marktbericht: een bericht van een Netbeheerder aan de markt naar aanleiding van een 

geconstateerde congestie waarin het verzoek wordt gedaan aan (potentieel) Gebruikers 

binnen een Congestiegebied een Order te plaatsen op een Handelsplatform dan wel via het 

Congestiemanagement Portaal. 

 

• Netcode Elektriciteit: het besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, 

kenmerk ACM/DE/2016/202151, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in 

artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998, of iedere regeling of besluit dat in de plaats komt van 

dit besluit. 

 
Netbeheerder: ieder van Liander N.V., Enexis Netbeheer B.V., Stedin Netbeheer B.V., TenneT 

TSO B.V. of Westland Infra Netbeheer B.V. afzonderlijk en gezamenlijk “Netbeheerders”. 

 

• (tegen-)Order: een Buy Order of een Sell Order, ingelegd door een Gebruiker. De Buy Order of 

Sell Order die aan de eerstgeplaatste Order wordt gematcht wordt de tegen-Order genoemd. 

 

• Overeenkomst: de overeenkomst tussen GOPACS en een Gebruiker. 

 

• Sell Order: de aanbieding van een Gebruiker om minder elektriciteit af te nemen dan wel meer 

elektriciteit te produceren dan opgegeven in de Elektriciteitsprogramma’s en 

Transportprognoses. 

 

• Spread: het verschil tussen een Buy Order en een Sell Order welk verschil op grond van deze 

Productvoorwaarden zal worden voldaan door de Netbeheerder(s) aan de Gebruiker die de 

Buy dan wel Sell Order heeft ingelegd. 

 

• Transportprognose: de (individuele) transportprognose zoals bedoeld in de Begrippencode 

Elektriciteit. 

 

• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van GOPACS zoals deze van tijd tot tijd luiden en 

die van toepassing zijn in het kader van het gebruik van het GOPACS Platform. 
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1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen GOPACS en een Gebruiker, 

zoals nader beschreven in artikel 2 en artikel 3.  

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Gebruiker, hoe ook genaamd, wordt 

door GOPACS uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

1.4 Nietigheid, vernietigbaarheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden 

voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en 

geldigheid van de overige bepalingen. In voorkomende gevallen wordt er zoveel mogelijk 

gehandeld in strekking met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijnde bepaling. 

Partijen treden in zo’n geval zo spoedig mogelijk in overleg teneinde in de ontstane leemte te 

voorzien.  

1.5 Indien GOPACS geen strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, verliest zij daarmee niet 

het recht op een later moment of in een ander geval strikte naleving te verlangen.  

1.6 GOPACS is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen, welke 

gewijzigde Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde 

Voorwaarden aan de Gebruikers zijn (elektronisch) toegezonden.  

1.7 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor 

zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door (een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van) 

GOPACS zijn ondertekend en gelden tot herroeping door GOPACS.  

 

Artikel 2 – Aard van de Overeenkomst  

 

2.1 GOPACS biedt Gebruikers de mogelijkheid om kosteloos en op eenvoudige wijze te handelen in 

netcapaciteit op het elektriciteitsnet en mee te helpen om congestiesituaties op het 

elektriciteitsnet op te lossen. Een Gebruiker die in staat is haar elektriciteitsverbruik of 

elektriciteitsopwekking te beïnvloeden – en die capaciteit wenst te kopen of verkopen – kan 

gebruik maken van de diensten van GOPACS door zich op het GOPACS Platform aan te melden. 

2.2 Op het GOPACS Platform kan een Gebruiker, op verzoek van de Netbeheerder in het 

Congestiegebied, een Order plaatsen waarbij netcapaciteit (uitgedrukt in MVA per tijdseenheid) 

beschikbaar wordt gesteld. Vervolgens kan een andere Gebruiker een tegen-Order plaatsen 

waarmee de systeembalans hersteld wordt. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomsten 

 

3.1 De Overeenkomst tussen GOPACS en een Gebruiker (zowel de Gebruiker die een Buy Order 

plaatst als de Gebruiker die een Sell Order plaatst), komt tot stand door de (elektronische) 

aanmelding van een Gebruiker op het GOPACS Platform (https://idcons.nl/signup/#/signup). 

3.2 Een Overeenkomst kan slechts tot stand komen, indien de Gebruiker deze Voorwaarden en de 

IDCONS Productvoorwaarden voorafgaand elektronisch accepteert. 

3.3 Toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW is uitgesloten. 

3.4 Aanvullingen op of wijzigingen in de Overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke 

Voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 

Een Gebruiker is – na het plaatsen van een Order – niet gerechtigd een Order in te trekken of te 

wijzigen. 

 

 

https://idcons.nl/signup/#/signup
https://idcons.nl/signup/#/signup
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Artikel 4 – De uitvoering van de Overeenkomst 

 

4.1. GOPACS verleent – op basis van een door een Gebruiker aan GOPACS gegeven volmacht (artikel 

3:60 BW) enkel administratieve diensten in het kader van de Overeenkomst. GOPACS voert 

tevens – voor zover de Order is geplaatst via het Congestiemanagement Portaal – de 

administratie ten aanzien van de Orders en de uiteindelijke betaling van de gelden. GOPACS 

initieert zelf geen geldstromen. Voor een uitgebreide beschrijving hiervan verwijst GOPACS naar 

haar Productvoorwaarden. 

4.2. GOPACS maakt gebruik van systemen die zijn ontworpen om fouten en/of nalatigheden in de 

dienstverlening te minimaliseren. GOPACS verricht derhalve alle mogelijke inspanningen om er 

voor te zorgen dat de dienstverlening volledig en accuraat is. Een Gebruiker is middels de 

Productvoorwaarden bekend met de diensten die GOPACS middels het GOPACS Platform levert 

en derhalve met de omvang van de werkzaamheden van GOPACS ten tijde van het sluiten van 

de Overeenkomst.  

4.3. GOPACS is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan derden te 

verstrekken. GOPACS is eveneens gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. 

4.4. Een Gebruiker dient alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een 

goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan te reiken. Een Gebruiker 

staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem 

aan GOPACS verstrekte gegevens en informatie. 

4.5. Een Gebruiker is niet gerechtigd om de Overeenkomst en/of daaruit vooruit voortvloeiende 

rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van GOPACS. Dit betreft een beding met 

goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 3 BW. 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

 

5.1. GOPACS is niet aansprakelijk voor de door een Gebruiker dan wel derden geleden schade 

behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet en/of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van GOPACS. 

5.2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van GOPACS jegens 

een Gebruiker in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de 

aansprakelijkheidsverzekeringspolissen van GOPACS.  

5.3. GOPACS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, 

vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving. 

5.4. Een Gebruiker zal GOPACS vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect 

verband houdende met (het gebruik van) de diensten van GOPACS en zal GOPACS alle schade 

vergoeden die GOPACS lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

 

Artikel 6 – Overmacht bij GOPACS 

 

6.1. Indien GOPACS door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens een Gebruiker na te 

komen, wordt de termijn waarbinnen GOPACS haar verplichtingen dient na te komen verlengd. 
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Onder overmacht wordt naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, 

bedoeld iedere van de wil van GOPACS onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt 

tot natuurrampen, ziekte van bij GOPACS werkzame personen, de gevolgen van het Covid-19 

virus, stakingen, maatregelen van de zijde van de overheid, problemen met de energielevering, 

internetproblemen en het uitvallen dan wel niet werken van de systemen van GOPACS door de 

invloed van hackers en/of overige cyberaanvallen. 

6.2. Heeft de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen geduurd, of staat vast dat deze langer 

dan dertig (30) dagen zal duren, dan hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst te 

ontbinden voor het deel dat door GOPACS nog niet is nagekomen. 

6.3. In geval van overmacht heeft een Gebruiker geen recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding 

 

7.1. GOPACS heeft, indien een Gebruiker tekort schiet in enige verplichting jegens GOPACS 

voortvloeiend uit de Overeenkomst alsmede uit deze Voorwaarden, of indien GOPACS 

redelijkerwijs mag verwachten dat de Gebruiker tekort zal schieten in de nakoming van enige 

verplichting jegens GOPACS, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat 

GOPACS tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige 

rechten.  

7.2. In het geval waarin een Gebruiker: 

- tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze 

Voorwaarden; 

- in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke 

Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of 

surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor 

Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn 

vermogen wordt gelegd; 

- onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen 

of delen ervan verliest; 

- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder 

begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, 

dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; 

- komt te overlijden; of 

- enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende 

verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt; 

is GOPACS gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of 

rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke 

kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten. 

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom 

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten zoals vermeld op gopacs.eu met betrekking tot het GOPACS 

Platform en haar diensten berusten uitsluitend bij GOPACS. De Gebruiker erkent deze rechten 

en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. 
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Artikel 9 – Geheimhouding en publiciteit 

 

9.1 Een Gebruiker is gehouden alle informatie waarvan een Gebruiker weet of redelijkerwijs 

behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te 

gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

9.2 Als vertrouwelijke informatie heeft in ieder geval doch niet uitsluitend te gelden: alle door 

GOPACS verstrekte informatie, documenten, gegevens, data, gegevensbestanden, 

(elektronische) gegevensdragers persoonsgegevens, gegevens die tot werknemers herleidbaar 

zijn, werkwijzen en bedrijfsgegevens van GOPACS en door GOPACS ter beschikking gestelde aan 

de diensten ten grondslag liggende (intellectuele) (eigendoms)rechten en zaken zoals 

ontwerpen, concepten, adviezen, simulaties, modellen analyses studies etc. 

9.3 Vertrouwelijke informatie mag door een Gebruiker enkel openbaar gemaakt:  

a.) aan eigen werknemers, ingeleend personeel of overige voor haar werkzame personen voor 

zover zulks noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomsten en een Gebruiker ervoor 

instaat dat voornoemde personen dit artikel in acht nemen; 

b.) indien GOPACS hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; 

c.) indien zulks uit hoofde van een dwingendrechtelijke bepaling van een Gebruiker wordt 

gevergd dan wel door justitie wordt verzocht. Het voorgaande zal echter pas geschieden 

nadat GOPACS daarvan Schriftelijk op de hoogte is gebracht.  

9.4 Een Gebruiker zal door GOPACS verstrekte informatie niet (op haar website) publiceren zonder 

de voorafgaande schriftelijke toestemming van GOPACS. 

9.5 De in dit artikel vastgelegde verplichting tot geheimhouding alsmede de boete blijven ook na 

beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) onverkort van kracht.  

9.6 Bij overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel, verbeurt de Gebruiker per overtreding, zonder 

dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een door GOPACS direct opeisbare boete ter hoogte 

van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,-), alsmede een direct opeisbare boete van vijfhonderd 

euro (€500,-) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van de dag 

als een volledige Dag wordt beschouwd. Voornoemde boete is van toepassing onverminderd 

het recht van GOPACS om volledige schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens en privacy 

 

10.1 De informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het privacybeleid van GOPACS is te 

raadplegen op gopacs.eu.  

 

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht 

 

11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.  

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten 

ontstaan, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland (locatie 

Arnhem), met dien verstande dat GOPACS het recht heeft vorderingen tegen een Gebruiker 

https://gopacs.eu/wpcms/wp-content/uploads/2019/03/20190306-Privacy-en-gegevensbescherming-GOPACS-m.b.t-product-IDCONS.pdf
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aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke 

vorderingen kennis te nemen.  


