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Ondergetekenden: 

 
1. Liander B.V. gevestigd te Arnhem ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

Installatieverantwoordelijke Dhr. R. de Vries, hierna te noemen: Zegelrechtverlener, partij ter ene 

zijde 

 en 

2. Naam Zegelrechthouder/Technisch beheerder:  

    Verbonden aan installatiebedrijf:  

    Erkenningsnummer InstallQ: 

    Adres:  

    Postcode:  

    Plaats: 

    hierna te noemen: Zegelrechthouder, partij ter andere zijde 

 

Overwegende dat: 

a) Aansluitingen op Netten van Zegelrechtverlener of haar rechtsvoorgangers  zijn voorzien van 

een verzegeling; 

b) Het verlenen van Zegelrecht is voorbehouden aan de Zegelrechtverlener ter beveiliging van 

en controle op de Aansluitingen op haar Netten; 

c) Het Zegelrecht verleend wordt door middel van deze Overeenkomst; 

d) In deze Overeenkomst nader wordt vastgelegd in welke gevallen en onder welke voorwaarden 

de Zegelrechthouder van het Zegelrecht gebruik mag maken. 

 

Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1; Definities 

Aangeslotene: 

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die beschikt over een Aansluiting op een Net van 

desbetreffende Netbeheerder. 

Aansluiting: 

De leiding, die door de Netbeheerder wordt beheerd, die de installatie van de aangeslotene met de 

hoofdleiding verbindt en alle door de Netbeheerder of de Meetverantwoordelijke in of aan de leiding 

aangebrachte apparatuur, zoals de Meetinrichting, aansluitkast(en), schakel- en 

beveiligingsinrichtingen. 

Bedrijf: het bedrijf, waaraan Zegelrechthouder verbonden is, zoals genoemd in de aanhef van deze 

Overeenkomst 

Elektrische installatie: 

Omvat het samenstel van leidingen en bijbehoren van leidingen te rekenen na de 

Meetinrichting bezien vanuit het Net of een daarmee tussen de Netbeheerder en de 

Aangeslotene overeengekomen gelijk te stellen plaats van overgang. 

Kleinverbruiker: 

Aangeslotene met een elektriciteitsaansluiting ≤3*80A. 

Meetinrichting: 

De apparatuur bestemd voor het vaststellen van de omvang van de getransporteerde elektriciteit, van 

de voor de afrekening nodig geachte gegevens en voor controle van de afname en/of invoeding. 
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Meetverantwoordelijke: 

Het meetbedrijf aan wie op basis van de Elektriciteitswet 1998 bevoegd is de meetinrichting te 

plaatsen en de meetgegevens op te nemen. 

Net: 

Een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, 

schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen behoudens voor zover deze verbindingen 

en hulpmiddelen liggen binnen de elektrische installatie van een Aangeslotene, een en ander zoals 

bedoeld in artikel 1 sub i van de Elektriciteitswet 1998. 

Netbeheerder: 

Liander B.V. gevestigd te Arnhem, als bedoeld in artikel 10, lid 3 van de Elektriciteitswet 1998. 

Overeenkomst: 

Onderhavige overeenkomst tussen de Zegelrechtverlener en de Zegelrechthouder waarin de 

verlening van het Zegelrecht nader wordt bepaald. 

Verzorgingsgebied: 

Het gebied of de gebieden waar Liander B.V. is aangewezen als Netbeheerder. 

Zegelrecht: 

Het recht om de verzegeling die door of namens de Zegelrechtverlener is aangebracht bij of aan een 

Aansluiting, te verbreken en /of een zodanige verzegeling aan te brengen en te registeren. 

Zegelrechthouder: 
De natuurlijke persoon, zoals genoemd in de aanhef van deze Overeenkomst, aan wie de 
Zegelrechtverlener het Zegelrecht heeft verleend op grond van de Overeenkomst. 
 
Zegelrechtverlener: 
De Netbeheerder door wie het Zegelrecht aan de Zegelrechthouder is toegekend. 
 
 
Artikel 2. Algemene Voorwaarden 
1. Toepasselijkheid van eventuele algemene-, verkoop-, dienstverlenings- of andere 
(algemene) voorwaarden van het Bedrijf, Zegelrechthouder en/of derden is uitdrukkelijk 
uitgesloten. 
 
Artikel 3. Zegelrecht 
1. De Zegelrechtverlener verleent hierbij het Zegelrecht aan de Zegelrechthouder, onder de 
voorwaarden van deze Overeenkomst.  
 
2: Het Zegelrecht is niet overdraagbaar. 
 
3: In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is Zegelrechthouder, onder volledig behoud van 
zijn/haar verantwoordelijkheid, bevoegd om het verbreken en/of het aanbrengen zegels die vallen 
onder het Zegelrecht uit te laten voeren medewerkers in loondienst van het Bedrijf. Zegelrechthouder 
staat er voor in dat bedoelde medewerkers: 
a.  voorafgaand aan het verbreken en/of het aanbrengen van die zegels instructies hebben 

ontvangen over het juist gebruik en toepassing van zegels, w.o. ook de relevante bepalingen uit 
deze Overeenkomst; 

b. gekwalificeerd zijn om de in artikel 4 lid 1 en lid 2 van deze Overeenkomst bedoelde 
werkzaamheden uit te voeren. 

 
4. De Zegelrechthouder dient de verwijderde zegels veilig te stellen en te vernietigen. 
 
5. De Zegelrechthouder is bij het uitoefenen van zijn rechten als bedoeld in het voorgaande lid 

gehouden de voorwaarden en beperkingen als gesteld in deze Overeenkomst in acht te nemen en na 

te leven. 

6. Het Zegelrecht wordt verleend op grond van de volgende erkenning(en) van Zegelrechthouder: 

• InstallQ– Elektrotechnische installateur 

• IBER 2014 - Inspectiebedrijf Elektra 
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Artikel 4. Reikwijdte van het Zegelrecht 

1. De Zegelrechthouder is gerechtigd om in het Verzorgingsgebied van de Zegelrechtverlener zijn 

Zegelrecht uit te oefenen in het kader van: 

a) het voor meetdoeleinden onder spanning zetten van nieuwe of gewijzigde Elektrische installaties; 

b) het in verband met elektrotechnische werkzaamheden spanningsloos maken van Elektrische 

installaties; 

c) Verwijderen van /aanbrengen de bedrading tussen de Meetinrichting en de Elektrische installatie. 

2. De Zegelrechthouder is, in het kader van de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden, toegestaan 

de volgende activiteiten uitsluitend te verrichten aan of nabij Aansluitingen voor installaties van 

Kleinverbruikers: 

a) zegels te verbreken, uitgezonderd ijkzegels welke toegang verschaffen tot een Meetinrichting; 

b) Aansluitkasten en Aansluitingen van Meetinrichtingen te verzegelen met zegels die zijn voorzien 

van de in deze Overeenkomst omschreven kenmerken; 

3. De Zegelrechthouder is uitdrukkelijk niet gerechtigd tot het uitvoeren van de in het vorige leden 

bedoelde werkzaamheden aan of nabij in andere Aansluitingen dan van Kleinverbruikers. 

4. Het is de Zegelrechthouder niet toegestaan om de aansluitwaarde (incl. de waarde en de 

karakteristiek van de hoofdzekering) een  Aansluiting te wijzigen. 

5. De Zegelrechthouder brengt na uitvoering van werkzaamheden de Aansluiting, Aansluitkast en 

Meetinrichting in originele staat terug en verzegelt deze volgens de eisen van de Zegelrechtverlener 

met het verzegelingsysteem zoals vermeld in Artikel 5.1.b 

 

Artikel 5. Overige voorwaarden 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 4, is het gebruik van het Zegelrecht gebonden aan de volgende 

voorwaarden: 

a) De Zegelrechthouder beschikt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de erkenningen al 

genoemd in artikel 3 lid 6 van deze Overeenkomst. De Zegelrechthouder is verplicht de 

Zegelrechtverlener per ommegaande te berichten in het geval hij/zij op enig moment niet meer over 

een of meer van de in artikel 3 lid 6 genoemde erkenningen beschikt;  

b) Het door de Zegelrechthouder te gebruiken verzegelingsysteem betreft uitsluitend het 

verzegelingsysteem dat geleverd wordt door Transposafe Systems Holland B.V. te Sassenheim; 

c) De door de Zegelrechthouder aangebrachte zegels moeten in ieder geval door de  

Zegelrechtverlener en ook door de Zegelrechthouder – op eenvoudige wijze traceerbaar zijn tot op het 

niveau van de Zegelrechthouder en de medewerker in loondienst van het Bedrijf, zoals bedoeld in 

artikel 3 lid 3 van deze Overeenkomst. Alle zegels met aan de Zegelrechthouder geleverde 

volgnummers zullen hem worden aangerekend. De vorm van deze registratie kan door de 

Zegelrechtverlener worden opgelegd; 

d) De door de leverancier (Transposafe) van het verzegelingsysteem aan de Zegelrechthouder 

verstrekte verzegelingsysteem wordt alleen gebruikt ten behoeve van de opgedragen 

werkzaamheden;  

e) De Zegelrechthouder is verplicht de registratieadministratie te bewaren voor ten minste 20 jaar na 

het plaatsen van de zegel. 

f) Het verstrekken of het ter beschikking stellen van het verzegelingsysteem aan derden is uitdrukkelijk 

niet toegestaan. 

2. De Zegelrechtverlener is gerechtigd (periodieke) audits te laten uitvoeren naar de naleving van 

deze Overeenkomst door de Zegelrechthouder en/of het juist gebruik maken van het 

verzegelingsysteem. 

3. De Zegelrechthouder is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de 

in het vorige lid bedoelde audits. 
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Artikel 6. Vergoeding 
1. Zegelrechthouder brengt geen kosten in rekening bij de Zegelrechtverlener voor aanschaf, 
onderhoud en vernietiging van het gebruikte verzegelsysteem. 

2. Zegelrechthouder brengt geen kosten in rekening bij de Zegelrechtverlener voor uitoefening van het 
Zegelrecht. 

3. Zegelrechthouder brengt geen kosten in rekening voor het voldoen aan verzoeken welke door 
Zegelrechtverlener gedaan worden in het kader van deze Overeenkomst. 

Artikel 7. Eigendom aangebrachte zegels 
1. Na het aanbrengen van een zegel door de Zegelrechthouder wordt het zegel onderdeel van de 
aansluiting/meetinrichting van de Zegelrechtverlener en gaat de eigendom van het zegel om niet over 
aan de Zegelrechtverlener. 
 
Artikel 8. Vermissing of diefstal 
1. Indien sprake is van vermissing of diefstal van zegels, dan meldt de Zegelrechthouder dit zo 
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, na de ontdekking van de vermissing of 
diefstal aan de Zegelrechtverlener. Een dergelijke melding wordt aan een door de Zegelrechtverlener 
opgegeven (email)adres gezonden. 

2. Indien sprake is van diefstal van zegels dan doet de Zegelhouder binnen één week na de 
ontdekking van de diefstal aangifte bij de politie. Een afschrift van de aangifte wordt aan het door de 
Zegelrechtverlener opgegeven (e-mail)adres gezonden. 

 
Artikel 9. Duur, beëindiging 
1. Deze Overeenkomst wordt van kracht op de dag dat deze door beide partijen is ondertekend. 

2. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 5 jaar op dagtekening van beide 
partijen. 

3. Beide partijen hebben het recht deze Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving 
met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen: 
a) In geval van schending door de Zegelrechthouder van de verplichtingen of rechten die voortvloeien 
uit deze Overeenkomst; 
b) indien de onderneming van installatiebedrijf, wordt gestaakt als gevolg van surseance van 
betaling, faillissement, liquidatie of anderszins; 
c)  Indien de Netbeheerder heeft vastgesteld dat het verzegelingsysteem aan een derde ter 
beschikking is gesteld.  
d) indien de Zegelrechthouder het Zegelrecht niet meer gebruikt; 
e) bij de ontbinding van de alle erkenningsovereenkomsten zoals genoemd in Artikel 3, lid 6. 

4. De Zegelrechtverlener zal in geval van beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in het vorige 
lid, tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd zijn recht op volledige 
schadevergoeding wegens schending door de Zegelrechthouder van plichten of rechten als hiervoor 
bedoeld. 

5. De Zegelrechthouder en de Zegelrechtverlener zijn gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden 
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tenzij er sprake is van een situatie zoals 
beschreven in Artikel 7, lid 3 van deze overeenkomst. 

6. In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst dient de Zegelrechthouder 
terstond zijn werkzaamheden als bedoeld in de artikel 4 te staken en de zegeltangen en de zegels 
over te dragen aan de Zegelrechtverlener, InstallQ of Transposafe Systems Holland B.V. 

7. Opzegging van de Overeenkomst door de Zegelrechthouder ontslaat hem niet van de nakoming 
van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst. 

8. Wanneer de zegelrechthouder niet meer verbonden is aan het installatiebedrijf, eindigt de 

Overeenkomst van rechtswege.  
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Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. De Zegelrechthouder is gehouden tot vergoeding van alle schade die de Zegelrechtverlener lijdt 

door of in verband met de uitvoering door de Zegelrechthouder van de Overeenkomst. Deze 

schadevergoedingsverplichting strekt zich tevens uit maar is niet beperkt tot de hoeveelheid 

elektriciteit die een Aangeslotene onrechtmatig afneemt als gevolg van het schenden van deze 

Overeenkomst door de Zegelrechthouder.  

2. De Zegelrechthouder vrijwaart de Zegelrechtverlener tegen alle aanspraken van derden op 

vergoeding van schade die verband houdt met deze Overeenkomst. 

3. De Zegelrechtverlener is jegens de Zegelrechthouder nimmer aansprakelijk voor schade die het 

gevolg is van uitvoering van deze Overeenkomst door partijen. 

4. Indien de Zegelrechthouder bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in het kader van deze  

overeenkomst frauduleuze handelingen aan eigendommen van de Zegelrechtverlener constateert, 

dient de Zegelrechthouder dit per omgaande aan de Zegelrechtverlener, dan wel via het 

klantcontactcentrum van de Zegelrechtverlener te melden. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht, geschillen 
1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waar de 
Zegelrechtverlener gevestigd is.  
 
 
Artikel 12. Overige bepalingen 
1. De rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het gebruik van het Zegelrecht zijn 
uitsluitend in deze Overeenkomst vastgelegd; alle eventuele eerdere afspraken dienaangaande zijn 
onverbindend. 
 
2. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat door 
beide partijen is ondertekend. 
 

Artikel 13. AVG  

1. De gegevens van de zegelrechthouder worden opgenomen in het Zegelrechthoudersbestand van 

Liander B.V. conform de geldende privacy wet- en regelgeving. 

2. Met het indienen van dit formulier gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in 

het kader van het Zegelrecht.   

3. U gaat akkoord met het bewaren en registreren van persoonsgegevens met een bewaartermijn tot 

max. 10 jaren na ontbinding van de Overeenkomst. 

4. De Zegelrechthouder geeft door ondertekening van deze overeenkomst de Zegelrechtverlener 

toestemming om gegevens bij de leverancier van de zegels op te vragen. Dit betreft onder andere, 

maar niet uitsluitend, gegevens over de Zegelrechthouder en de door het Bedrijf aangeschafte 

zegels/zegelnummers. 

5. De Zegelrechthouder informeert bij de aanschaf van zegels de leverancier dat de 

Zegelrechtverlener gerechtigd is om informatie op te vragen uit artikel 4 te verstrekken. 
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Aldus opgesteld en ondertekend, 

 

Liander B.V. 
 
 
 

Bedrijfsnaam 
 
 

Dhr. R. de Vries (IVer) 
 

Zegelrechthouder 
 
 

  
Handtekening: 
i.o. 
 
 
 
 
 

Handtekening: 

 
 
 
 
Datum: 

 
 
 
  
Datum: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


