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Modelverklaring ‘Verbruik en inkoop elektrische tractie-energie’ 
 

Toelichting 
Deze modelverklaring dient verstrekt te worden door alle elektrische tractie-energie 
verbruikende spoorwegondernemingen aan ProRail om aan de gestelde voorwaarde in 
artikel 5.2.2 van de Netverklaring te voldoen 
 

Ter staving van bovenstaande verklaring (keuze uit twee opties, waarbij de 

Spoorwegonderneming de niet van toepassing zijnde optie doorhaalt): 

 
□ Optie 1: 

heeft [naam Spoorwegonderneming]………………………………………. de 
verklaring laten toetsen door een gerenommeerd accountant, zijnde [naam 
accountant], die deze verklaring daartoe mede ondertekend. 

 

Oordeel [naam accountant]……………………………………………………………… 

[Tekst accountant]………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Datum, Plaats Handtekening [bevoegd persoon naam spoorwegonderneming] 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Datum, Plaats Handtekening [naam accountant] 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Of 

 
□ Optie  2 

voegt [naam Spoorwegonderneming] …………………………………………………… 
kopieën van de twee hierboven genoemde overeenkomsten bij deze verklaring 
ProRail zal gegevens over de materiële inhoud (zoals prijs en gebruiksomvang) van 
de overeenkomst vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken. 
 

Datum, Plaats Handtekening [bevoegd persoon naam spoorwegonderneming] 

……………………………………………………………………………………………… 
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[Naam Spoorwegonderneming] ………………………………………………… verklaart 

middels ondertekening van dit document dat door [naam spoorwegonderneming] 

…………………………………………………. aan de (sub-)leveringsvoorwaarde van artikel 

5.2 van de Netverklaring [jaar NV] ………….. en aan de verplichtingen met betrekking tot de 

inkoop en afname en de verrekening van elektrische tractie-energie is voldaan voor 
[jaar/jaren van tot] ……………………………………………..  

 

Onder bovenbedoelde verplichtingen wordt onder andere verstaan: 

- Het beschikken over een ondertekende Raamovereenkomst ondertekend op 6 juli 

2014 tussen [naam spoorwegonderneming] …………………………………………., 

VIVENS en Eneco. Deze overeenkomst heeft onder andere als doel om de algemene 

geldende voorwaarde voor alle afnemers binnen het contract vast te leggen. 

Vervoerders die na 6 juli 2014 zijn toegetreden tot het contract moeten in plaats van 

de Raamovereenkomst beschikken over een Toetredingsovereenkomst tussen 
[naam spoorwegonderneming]………………………………………………, VIVENS 

en Eneco. 

- Het beschikken over een ondertekende Leveringsovereenkomst, conform het model 

zoals genoemd in bijlage 1 van de Raamovereenkomst, voor de levering van 

elektriciteit, tussen [naam spoorwegonderneming] 

………………………………………………….. en Eneco. Deze overeenkomst heeft 
onder andere het doel om de afname van de commodity elektriciteit voor [naam 

Spoorwegonderneming] …………………………………………………….. voor de 

leveringsperiode vast te leggen. 

 

Om bovenstaande verklaring te staven heeft [naam Spoorwegonderneming] deze verklaring 

laten toetsen door een gerenommeerd accountant, zijnde  
[naam accountant]…………………………………………………………….. 

 
Oordeel [naam accountant]……………………………………………………. 

[Tekst accountant]……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
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Datum, Plaats Handtekening [bevoegd persoon naam 
spoorwegonderneming] 
 
 

Datum, Plaats Handtekening [naam accountant] 
 
 


