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BIJLAGE H1 – Formulieren  

 
 

 

 

BIJLAGE H1.A – SERVICES FORM 

 

 

 

De formulieren voor het onderschrijven van Opslagdiensten en voor het gebruik van de 

Secundaire Markt kunnen gedownload worden op de website van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie: www.fluxys.com. 

http://www.fluxys.com/


 

Versie goedgekeurd door de CREG op 28 mei 2014 

Van kracht vanaf 1 juli 2014  2 van 11 

 

BIJLAGE H1.B – BANKGARANTIEFORMULIER 
 

Document door de bank van de Opslaggebruiker te sturen naar 

Fluxys Belgium, Kunstlaan 31 – 1040 Brussel 

 

 

BANKGARANTIE OP EERSTE VERZOEK 

 

 

Re: Garantienummer ………………………………… 

 

 

U hebt een Standaard Opslagcontract (SSA) afgesloten op ……....Datum van de SSA + 

referentie 

met “Opslaggebruiker” …..…..naam, adres, registratienummer, BTW nummer 

eindverbruiker 

 

voor het onderschrijven en het gebruik van Opslagdiensten aangeboden door FLUXYS 

BELGIUM NV. 

 

Wij verwijzen naar het verzoek van “Opslaggebruiker” …[naam]..….. 
 

om op eerste verzoek in uw voordeel een bankgarantie af te leveren. Ingevolge het boven-

vermelde verzoek verbinden wij ons ertoe u onherroepelijk op uw eerste verzoek, ongeacht 

de geldigheid en de wettelijke gevolgen van het bovenvermelde contract en met afstand van 

alle bezwaar en verweer als gevolg van genoemd contract, elke bedrag tot ……....bedrag 

van de bankgarantie € te betalen. 

 

Het bedrag van de bankgarantie wordt u onherroepelijk uitbetaald op uw eerste verzoek, per 

aangetekende brief, tot het vermelde bedrag zonder dat wij, de emitterende bank, een 

rechtvaardiging kunnen eisen of een weigering van de eindverbruiker kunnen opwerpen. 

In geval van faillissement, vereffening, liquidatie of elke andere gelijkaardige geding tegen 

de eindverbruiker komt het bedrag van de garantie u van rechtswege toe. 

 

Onze garantie vervalt automatisch indien uw schriftelijk verzoek tot betaling en uw 

schriftelijke bevestiging niet in ons bezit zijn op of voor ........ einddatum.  

 

Het totale bedrag van de garantie zal worden verminderd met de betalingen die wij 

ingevolge deze bankgarantie zouden uitvoeren. 

 

Voor de uitvoering van deze overeenkomst en voor alle verdere handelingen kiest onze bank 

domicilie te ........adres + te contacteren diensten.  

 

 

Hoogachtend. 
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ATTACHMENT H1.C – AANVRAAGFORMULIER DIENSTEN VOOR HET 

AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT (SRFC) 
1
 

 

Voorbeeld: voor Lange Termijn Opslagdiensten 

 

 

  

                                                           
1
 Voorbeelden die kunnen worden aangepast door de Beheerder van de Opslaginstallatie in overeenstemming met het aanbod en de 

toewijzing van de respectievelijke Opslagdiensten 

 

1. Storage User Information

        Storage User : ….……………………………….…………………………………………………………………

     Contact Person: ….……………………………….…………………………………………………………………

                     Phone: ….……………………………….…………… Fax: ….……………………………….…………

                     E-mail:  ….……………………………….…………………………………………………………………

2. Request for Storage Services under the Subscription Window of MMM YYYY : "Binding Request"

Start Date 15/04/YYYY

Number of Contract Years                     [ between Y and Y whole years]

Maximum Request for SBU's                                            [number of units] *in multiples of 4 311 SBUs

Minimum Request for SBU's                                            [number of units]

Storage User hereby 

Signing Date: ……………………………………………………….. Signing Date: ………………………………………………………..

Name :             ……………………………………………………….. Name :             ………………………………………………………..

Position:           ……………………………………………………….. Position:           ………………………………………………………..

Signature:        ……………………………………………………….. Signature:        ………………………………………………………..

By singing this SRFC, Storage User acknowledges and accepts all 

the  provisions of the corresponding TCSW 

Mrs. Huberte Bettonville 

Fax: +32 (0) 2 282 02 50

E-mail: info.storage@fluxys.com

Storage Services Request Form for 

Contracting (SRFC)

To be sent by registered mail to 

Fluxys Belgium SA
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Voorbeeld: voor Additionele Diensten 

 

 

  

fff
1. Storage User Information

        Storage User : 

     Contact Person: 

                     Phone:  

                    Fax:  

         E-mail: 

dd/mm/20xx

dd/mm/20xx

  [number of units] *in multiples of XX units

3.Storage User hereby 

Signing Date : …………………………………………… Signing Date:

Name : …………………………………………… Name :

Position :  …………………………………………… Position:

Signature :  …………………………………………… Signature :

Mrs. Huberte Bettonville 

Fax: +32 (0) 2 282 02 50

E-mail: info.storage@fluxys.com

By singing this SRFC, Storage User acknowledges and accepts all the  provisions of 

the corresponding TCSW 

To be sent by registered mail to 

Fluxys Belgium SA

End Date

Maximum Request for Unit of ASS                                       

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………..

………………………………………...……………………………………………..

2. Request for Addtional Storage Services (ASS) under the Subscription Window of mmm-yyyy : "Binding Request"

Start Date

Storage Services Request Form for Contracting 

(SRFC)

………………………………………...……………………………………………..

………………………………………...……………………………………………..

………………………………………...……………………………………………..
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ATTACHMENT H1.D – BEVESTIGINGSFORMULIER DIENSTEN VOOR HET 

AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT (SCFC) 
2
 

 

 
  

                                                           
2
 Voorbeeld die kan worden aangepast door de Beheerder van de Opslaginstallatie in overeenstemming met het aanbod en de toewijzing 

van de respectievelijke Opslagdiensten 

 

Service Confirmation Form for Contracting (SCFC)

Commercial Reference:

Number of Units Initial Tariff (in EUR) Start date End date

XXX 15/04/YYYY

YES / NO 16/04/YYYY

Storage User:

Date:

Name:

Position:

Signature:

Date:

Name:

Position:

Signature:

Fluxys Belgium:

Storage User Name:

DAM / NNS membership

SBU (Standard Bundled Unit)

Storage Services at Storage Installation of Loenhout

Date:

Name:

Date:

Position: Director Commercial Regulated

Signature:

Huberte Bettonville

General Director Commercial

Position: Member of the Executive Board

Pascal De Buck

Signature:

Name:
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ATTACHMENT H1.E – AANVRAAGFORMULIER VOOR OVERDRACHT (SRFA) 
 

  

 

         

 

SERVICES REQUEST FORM for ASSIGNMENT   (SRFA) 
     

         

 
To Storage Operator  Copy to Assignee or Assingor 

    

 
Fax   Fax   

    

 
reference   

      

         

 
From 

Assignor or 
Assignee 

      

 
Our reference   N° of pages   

    

 
Tel   

      

 
Fax   

      

         

 
Date / time 

dd/mm/yyyy 
hh:mm 

      

         

 
Subject Secondary market for Storage  : Services Assignment Request 

    

         

 
Dear, 

       

         

 

Hereby Storage Operator  confirms the Storage Service Assignment from (Assignor) to (Assignee) with the 
following characteristics: 

 

         

 
Service Injection / Storage / Withdrawal / …. 

 

 
Nature Firm /Conditional /…. 

 

 
Quantity assigned XXX  UNIT 

 

 
Unit Price  XXX  € 

 

 
Assignment Start date From dd/mm/yyyy  

 

 
Assignment End date To dd/mm/yyyy 

 

 
Type of Assignment in accordance with Attachment 1 article 17.9 of the SSA  

 

 
Assignee  Company 

 

         

 

Rights and obligations related to this service will be transferred from Assignor to Assignee during this 
Assignment period in accordance with the attachment 1 article 17.9 of the SSA 

 

         

 
Best regards, 

       

         

 
(Signature Assignor) name  function 

     

 
      

     

         

 
(Signature Assignee). name  function 

     

 
      

     

 

 
yellow fields shall be filled in 
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ATTACHMENT H1.F –  BEVESTIGINGSFORMULIER VOOR OVERDRACHT 

(SCFA) 
 

 
 

  

        

 

SERVICES CONFIRMATION FORM for ASSIGNMENT  (SCFA) 
   

        

 
To Assignor Copy to Assignee 

   

 
Fax   Fax   

   

 
Your reference   

     

        

 
From Storage Operator 

     

 
Our reference   N° of pages   

   

 
Tel   

     

 
Fax   

     

        

 
Date / time 

dd/mm/yyyy 
hh:mm 

     

        

 
Subject Secondary market for Storage: Services Assignment Confirmation 

  

        

 
Dear, 

      

        

 
Hereby (Assignor) requests Storage Operator  for a Storage Service Assignment from (Assignor) to (Assignee) 

        

 
Service Injection / Storage / Withdrawal / …. 

 
Nature Firm /Conditional /…. 

 
Quantity assigned XXX  

 
Price  XXX  

 
Assignment Start date From dd/mm/yyyy  

 
Assignment End date To dd/mm/yyyy 

 
Type of Assignment in accordance with Attachment 1 article 17.9 of the SSA  

        

 

Rights and obligations related to this service will be transferred from Assignor to Assignee during this Assignment 
period in accordance with the attachment 1 article 17.9 of the SSA 

        

 
Best regards, 

      

        

 
(Signature Assignor) name  function 

    

 
      

    

        

 
(Signature Assignee). name  function 

    

 
      

    

        

 
yellow fields shall be filled in  
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BIJLAGE H1.G - BIJKOMENDE VOORWAARDEN GASONDERPAND 

1. DEFINITIES 

1.1 Definities 

(a) Behoudens uitdrukkelijk gedefinieerd in deze bijlage, hebben woorden en uitdrukkingen 

gebruikt in deze bijlage dezelfde betekenis als in het Standaard Opslag Contract. 

(b) Daarnaast gelden volgende definities specifiek voor deze bijlage: 

Gewaarborgde Verbintenissen betekent wat betreft de Opslaggebruiker, alle huidige en 

toekomstige verplichtingen en verbintenissen, actueel of voorwaardelijk, gezamenlijk of hoofdelijk 

van de Opslaggebruiker tegenover de Beheerder van de Opslaginstallatie onder of in verband met dit 

Standaard Opslag Contract, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. 

Zekerheid betekent elke hypotheek, pand, pand op de handelszaak, retentierecht, voorrecht, recht op 

schuldvergelijking of elk ander recht of belang van een derde partij, met inbegrip van overdracht tot 

zekerheid, eigendomsvoorbehoud of elk ander zekerheidsrecht of welk aard ook of elke andere 

contract of overeenkomst (met inbegrip van een repo-overeenkomst) welke een zelfde effect heeft. 

2. VERKLARINGEN EN WAARBORGEN 

2.1 Verklaringen en waarborgen van de Opslaggebruiker 

De Opslaggebruiker verklaart en verzekert aan de Beheerder van de Opslaginstallatie dat, op de 

datum waarop het Gasonderpand gevestigd is conform artikel 14.3 van het Standaard Opslag 

Contract:  

(a) hij eigenaar is van het Verpande Aardgas, vrij van elke Zekerheid, andere dan het 

Gasonderpand of van rechtswege gecreëerd. Er is geen pand op de handelszaak of 

vergelijkbaar buitenlands zekerheidsrecht op zijn handelszaak en dat er geen volmacht is 

toegekend om een dergelijk zekerheidsrecht te vestigen;  

(b) het Verpande Aardgas niet onderworpen is aan enig beslag of andere uitvoeringsmaatregel; 

(c) het Gasonderpand geen enkel contractuele of andere verbintenis waaraan de Opslaggebruiker 

onderworpen is, schendt; en 

(d) het Gasonderpand juridisch bindende verbintenissen creëert voor de Opslaggebruiker, 

uitvoerbaar in overeenstemming met zijn bepalingen en dat het Gasonderpand een geldig 

pand in eerste rang vestigt over het Verpande Aardgas. 

2.2 Voortdurende verklaringen en waarborgen 

De verklaringen en waarborgen opgenomen in Artikel 2.1 (Verklaringen en Waarborgen) hierboven 

zijn gemaakt op de datum waarop de Gasonderpand gevestigd is conform artikel 14.3 van het 

Standaard Opslag Contract en worden geacht te worden herhaald, zodat zij juist blijven op elk 

moment totdat het Gasonderpand uiteindelijk zal worden vrijgegeven overeenkomstig Artikel 5 

(Vrijgave van het Pand).  
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3. VERBINTENISSEN 

3.1 Verbintenissen van de Opslaggebruiker 

(a) De Opslaggebruiker zal beletten dat een uitvoerend beslag zal worden gelegd op het 

Verpande Aardgas en dat elk bewarend beslag zal worden opgeheven binnen de dertig (30) 

Werkdagen na de vestiging ervan.  

(b) De Opslaggebruiker zal zijn medewerking verlenen aan de Beheerder van de 

Opslaginstallatie en zal binnen de drie (3) Werkdagen na een verzoek hiertoe alle verdere 

toekomstige documenten ondertekenen of laten ondertekenen en zal alle verdere handelingen 

stellen welke de Beheerder van de Opslaginstallatie van tijd tot tijd op redelijke wijze 

verzoekt met als doel: 

(i) het Gasonderpand te vestigen, tegenstelbaar te maken en te beschermen onder Belgisch 

recht of enige ander recht dat van toepassing zou zijn; 

(ii) de uitwinning van het Gasonderpand of de uitoefening van enige rechten toegekend aan 

de Beheerder van de Opslaginstallatie te vergemakkelijken; en  

(iii) de bepalingen en de doelstelling van het Gasonderpand uit te voeren. 

(c) De Opslaggebruiker verbindt er zich toe om het Gasonderpand tegenstelbaar te maken t.o.v. 

derden. Alle kosten hieraan verbonden, inclusief voor de vestiging, zijn ten laste van de 

Opslaggebruiker. Indien de Beheerder van de Opslaginstallatie dergelijke kosten heeft 

voorgeschoten, verbindt de Opslaggebruiker zich ertoe de Beheerder van de Opslaginstallatie 

binnen de tien (10) Werkdagen voor deze kosten te vergoeden. 

3.2 Negatieve zekerheid 

De Opslaggebruiker verbindt er zich toe om: 

(a) geen Zekerheidsrecht te vestigen of toe te staan (andere dan dit Gasonderpand) met 

betrekking tot het Verpande Aardgas of enig onderdeel hiervan (zelfs indien dit 

Zekerheidsrecht na het Gasonderpand zou gerangschikt worden); en  

(b) geen enkele handeling te stellen die een negatieve impact op dit Gasonderpand of op haar 

waarde zou hebben.  

4. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET GASONDERPAND 

4.1 Voortdurende zekerheid 

(a) Het Gasonderpand is een voortdurende zekerheid, zal van kracht blijven totdat het 

uitdrukkelijk is vrijgegeven in overeenstemming met Artikel 5 (Vrijgave van het 

Gasonderpand), en zal in het bijzonder niet worden vrijgegeven door het feit dat er op een 

bepaald tijdstip geen Gewaarborgde Verbintenissen bestaan of opeisbaar zijn.  

(b) De Beheerder van de Opslaginstallatie kan op enige welk tijdstip zonder het Gasonderpand 

vrij te geven of zonder het op enige wijze negatief te beïnvloeden:  

(i) de Opslaggebruiker een uitstel van betaling toekennen;  

(ii) instemmen met een moratorium wat betreft de Gewaarborgde Verbintenissen; 
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(iii) de bepalingen en de voorwaarden van de Gewaarborgde Verbintenissen aan passen met 

inbegrip door middel van novatie;  

(iv) zich onthouden van het vestigen of het tegenstelbaar maken van enig ander 

zekerheidsrecht en enig ander zekerheidsrecht vrij te geven; en  

(v) zich onthouden om enig recht of middel aan te wenden of om enige schuldvordering te 

bewijzen of op te eisen en afstand doen van enig regresrecht. 

4.2 Behoud van het Gasonderpand 

In geval van overdracht, subrogatie of novatie van alle of bepaalde rechten en verplichtingen onder 

het Standaard Opslag Contract, met inbegrip van (maar zonder hiertoe beperkt te zijn) artikel 1278 

van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, zal de Beheerder van de Opslaginstallatie al zijn rechten met 

betrekking tot het Verpande Aardgas behouden (met inbegrip van, om alle twijfel te vermijden, in het 

belang van de verkrijger), zodat het zekerheidsrecht gecreëerd door dit Gasonderpand automatisch 

zal worden overgedragen aan de overnemers of, al naar het geval bij de Beheerder van de 

Opslaginstallatie zal blijven.  

5. VRIJGAVE VAN HET GASONDERPAND 

(a) Het Gasonderpand zal alleen worden vrijgegeven door de uitdrukkelijke vrijgave ervan door 

de Beheerder van de Opslaginstallatie of door middel van een in kracht van gewijze getreden 

beslissing van een rechtbank waartegen geen beroep meer kan worden aangetekend die de 

vrijgave van het Gasonderpand beveelt. 

(b) Het Gasonderpand zal worden vrijgegeven zes (6) maanden nadat de Beheerder van de 

Opslaginstallatie heeft verklaard dat alle Gewaarborgde Verbintenissen volledig en definitief 

zijn voldaan en dat er geen risico bestaat dat enige verdere Gewaarborgde Verbintenissen 

zullen ontstaan of herleven.  

(c) Elke vrijgave of ontlasting van het Gasonderpand zal nietig en voor niet bestaande gehouden 

worden indien een betaling ontvangen door de Beheerder van de Opslaginstallatie tot 

betaling van alle of een gedeelte van de Gewaarborgde Verbintenissen: 

(i) niet tegenstelbaar of ongeldig is verklaard ten opzichte van de schuldeisers van de 

diegene die de betaling heeft gedaan; of 

(ii) aan een derde dient te worden terugbetaald door de Beheerder van de Opslaginstallatie; 

of  

(iii) het bewijs is geleverd dat de betaling nooit is ontvangen, 

en de Beheerder van de Opslaginstallatie zal het Gasonderpand kunnen uitwinnen alsof het 

Gasonderpand nooit vrijgegeven of ontlast zou zijn. 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE BEHEERDER VAN DE OPSLAGINSTALLATIE  

(a) De Beheerder van de Opslaginstallatie, zijn managers, bestuurders of werknemers of enige 

persoon die als gevolmachtigde in naam en voor rekening van de Beheerder van de 

Opslaginstallatie handelt, zullen niet aansprakelijk zijn voor enige handelingen of 

nalatigheden met betrekking tot de uitwinning van het Gasonderpand of voor de verliezen 

ontstaan in verband met de uitoefening van zijn rechten, bevoegdheden en discretionaire 

bevoegdheden onder dit Standaard Opslag Contract, behoudens voor aansprakelijkheden en 

kosten als gevolg van een zware fout of bedrog.  
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(b) Er rust op de Beheerder van de Opslaginstallatie geen enkele verbintenis om enige stappen te 

ondernemen om zijn rechten onder het Gasonderpand  tegen derde partijen veilig te stellen, 

maar hij kan dit naar eigen keuze doen.  

7. AFSTAND 

Het in gebreke blijven van de Beheerder van de Opslaginstallatie bij het uitoefenen van zijn rechten 

onder dit Standaard Opslag Contract of enige vertraging in het uitoefenen daarvan, zal niet 

beschouwd worden als een afstand van die rechten, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening 

van enig recht onder dit Standaard Opslag Contract, de verdere of andere uitoefening van dit recht of 

van enig ander recht onder dit Standaard Opslag Contract door de Beheerder van de Opslaginstallatie 

uitsluiten. De rechtsmiddelen voorzien in deze overeenkomst zijn cumulatief en zijn sluiten de 

rechtsmiddelen voorzien in het toepasselijke recht niet uit.  

8. DIVERSE BEPALINGEN 

(a) In geval van uitwinning, richt de Beheerder van de Opslaginstallatie een verzoekschrift aan 

de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel teneinde de machtiging te krijgen om het 

pand te doen verkopen. De Beheerder van de Opslaginstallatie zal in dit verzoekschrift 

omwille van redenen van objectiviteit, non-discriminatie en transparantie zijn voorkeur 

aangeven voor een openbare verkoop op de gasmarkt [Hub-ZTP].  

(b) De Beheerder van de Opslaginstallatie zal er redelijkerwijze naar streven dat de waarde van 

de hoeveelheid van het Verpande Aardgas uitgedrukt in MWh dat verkocht zal worden in 

geval van uitwinning, minstens gelijk zal zijn aan het bedrag van de opeisbare facturen van 

de Opslaggebruiker na de afsluiting van de verkopen. 

(c) De Beheerder van de Opslaginstallatie zal het Verpande Gas van de Opslaggebruiker op de 

gasmarkt [Hub-ZTP] aanbieden in verhandelbare delen gaande van 1 000 MWh tot 5 000 

MWh op dagbasis (tenzij anders bepaald in functie van de dan geldende 

marktomstandigheden), en gedurende het aantal dagen nodig om het bedrag van de opeisbare 

facturen aan te zuiveren. 

9. TOEPASSELIJK RECHT 

Voor alle duidelijkheid, zal het Gasonderpand en de uitwinning van het Gasonderpand worden 

beheerst door en worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht. 

 

 


