Samenwerkingsovereenkomst
voor de ondersteuning van collectieve renovatieprojecten
Tussen
Enerzijds
[FIRMANAAM PROJECTBEGELEIDER]
met maatschappelijke zetel te [PLAATS] ,
BTW BE [BTW-NUMMER], vertegenwoordigd door:
[NAAM VERTEGENWOORDIGER PROJECTBEGELEIDER],
hierna genoemd “de projectbegeleider”, die BENOvatiecoaches zal afvaardigen of zelf zal
optreden als BENOvatiecoach.
en anderzijds
Eandis System Operator cvba met maatschappelijke zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 199, BTW BE 0477.445.084, vertegenwoordigd door
de heer Guy Cosyns, Directeur Klantwerking en
mevrouw Ines Becue, Afdelingshoofd Energiediensten en Klantenservice ,
optredend als werkmaatschappij voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.
En
Infrax cvba met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37,
BTW BE 0882.509.166, vertegenwoordigd door
de heer Tom Ceuppens, Directeur Netuitbating & Klantendienst en
de heer Dirk Schreurs, Manager Klantendienst & REG,
optredend als werkmaatschappij voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders Interenerga,
Infrax West, IVEG en PBE.
hierna genoemd ‘de elektriciteitsdistributienetbeheerder’.
Wordt overwogen wat volgt:
Het Renovatiepact heeft als doelstelling om een sterke verhoging te realiseren van de
renovatiegraad van het Vlaamse woningpatrimonium en de energieprestatie ervan te
optimaliseren tot het bijna-energieneutraal niveau tegen 2050.
In het Renovatiepact is de lange termijndoelstelling (tegen 2050) geconcretiseerd. De
Vlaamse Overheid wenst de energiezuinige transformatie van het Vlaamse woningenbestand
te faciliteren en te ondersteunen door de drempels voor investeerders weg te nemen.
Op 15 juli 2016 werd in functie hiervan het Energiebesluit gewijzigd. Eén van de maatregelen

1 – overeenkomst versie 1.0

1

ter stimulering van de renovatiegraad is het ondersteunen van de aanpak van collectieve
renovaties via projectbegeleiding.
Gelet op het Ministerieel Besluit van 10 november 2016 (cfr. Artikel 8) houdende vaststelling
van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de collectieve renovatieprojecten,
vermeld in artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, sluit de
elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de ondersteuning van collectieve renovatiewerken
met één of meer projectbegeleiders een samenwerkingsovereenkomst af. Deze
overeenkomst heeft als nummer xx/xxx-xxxx en werd opgemaakt op dd/mm/yyyy.

Wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 - Voorwerp
Een collectief renovatieproject bestaat, bij de start ervan, uit minstens 10 woningen of
wooneenheden binnen eenzelfde straat of gemeente die intekenen op het aanbod.
Het betreft wooneenheden, woningen of woongebouwen die zich situeren binnen het
werkingsgebied van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat tot Vlaanderen toebehoort.
Indien een woongebouw uit minstens tien wooneenheden bestaat, kunnen deze
wooneenheden of het woongebouw niet in een collectief renovatieproject met andere
woningen, wooneenheden of woongebouwen stappen.
Het collectief renovatieproject zal betrekking hebben op minstens één van de volgende
investeringen:
1
2
3
4
5
6
7

dak- of zoldervloerisolatie;
isolatie van buitenmuren, bestaande uit isolatie aan de buitenzijde, aan de
binnenzijde of in de spouw;
isolatie van vloeren op volle grond of van plafonds van kelders of verluchtte ruimtes
onder een verwarmde ruimte;
plaatsing van hoogrendementsbeglazing;
plaatsing van een thermisch zonnecollectorsysteem;
plaatsing van een warmtepomp;
plaatsing van een ventilatiesysteem.

Voor de criteria, technische eisen en nadere regels van bovenstaande investeringen wordt
verwezen naar artikel 6.4.1/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het artikel 1
tot en met 3 van het Ministerieel Besluit van 10 november 2016 hieromtrent.
Woningen of wooneenheden waarvoor de elektriciteitsdistributienetbeheerder een audit
uitvoert, vermeld in artikel 6.4.1/7 van het Energiebesluit van 19 december 2010 alsook deze
die in eigendom zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen vallen buiten het
toepassingsgebied en komen niet in aanmerking voor de ondersteuning van collectieve
renovatiewerken.
Binnen een periode van 10 jaar kan per woning of wooneenheid en per woongebouw
maximaal tweemaal een burenpremie uitbetaald worden.
Een collectief renovatieproject kan op twee wijzen van start gaan:
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-

de elektriciteitsdistributienetbeheerder bundelt inschrijvingen van klanten en wijst
deze toe aan een projectbegeleider die actief is in het werkingsgebied

-

de projectbegeleider werft op eigen initiatief klanten en schrijft deze gebundeld in bij
de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het project kan van start gaan na
goedkeuring door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Artikel 2 - Profiel- en deontologische vereisten
Ter ondersteuning van de collectieve aanpak van renovatiewerken wordt samengewerkt met
projectbegeleiders waarmee de elektriciteitsdistributienetbeheerder een
samenwerkingsovereenkomst afsluit. De projectbegeleider vaardigt één of meerdere
BENOvatiecoaches af of treedt zelf op als BENOvatiecoach. BENOvatiecoaches treden op in
naam van de projectbegeleider en niet van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Er kunnen
enkel BENOvatiecoaches worden ingezet die door de elektriciteitsdistributienetbeheerder
aanvaard zijn, na verificatie t.a.v. de profielvereisten.
De profielvereisten, vermeld in artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november
2010 waaraan de BENOvatiecoach(es) moeten voldoen zijn:
1

Beschikken over voldoende bouwkundige en technische kennis, zowel op theoretisch
als op praktisch vlak;
o Als minimumcriterium zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder de erkenning
van de BENOvatiecoach als Erkend Energiedeskundige (of gelijkwaardig)
hanteren;
2 Inzicht hebben in het risico op lock-in bij gefaseerde investeringen, evenals in
mogelijke oplossingen daarvoor;
3 Beschikken over kennis betreffende de financieringsmogelijkheden evenals financiële
ondersteuningsmogelijkheden voor energetische renovatiewerken;
4 Beschikken over sociale, communicatieve en enthousiasmerende vaardigheden;
De elektriciteitsdistributienetbeheerder zal deze profielvereisten verifiëren aan de hand van
een toegangstest voorafgaandelijk aan de erkenning;
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de projectbegeleider en de eventueel
afgevaardigde BENOvatiecoach(es) op eer te voldoen aan onderstaande criteria:
1. Zich ervan onthouden eigen commerciële voorstellen te doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, met betrekking tot de uitvoering van energiebesparende of
milieuvriendelijke maatregelen;
2. Zich bij het vervullen van zijn taken op een objectieve wijze opstellen en niet laten
leiden door mogelijke eigenbelangen;
3. De bepalingen van het werkingsdocument (Bijlage 2) te zullen naleven;
4. Niet veroordeeld te zijn voor omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het
Strafwetboek;
5. Niet in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, die zijn werkzaamheden
heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of die in een
overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die
bestaat in andere nationale reglementeringen;
6. Geen ernstige fout te hebben begaan bij zijn beroepsuitoefening.
7. Te voldoen aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale
zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB Plaatsing van 15
juli 2011;
8. In orde te zijn met de betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 63 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011.
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De projectbegeleider en zijn eventueel afgevaardigde BENOvatiecoach(es) verbinden zich
ertoe om in de dagelijkse praktijk en bij het nemen van verantwoorde beslissingen de
hiernavolgende waarden van de elektriciteitsdistributienetbeheerder te hanteren, nl.:
-

-

gedreven door vakmanschap: gemotiveerd bezig zijn om elke dag een professionele
en betrouwbare dienstverlening aan te bieden;
altijd integer: steeds eerlijk en correct te handelen, potentiële of feitelijke
belangenvermenging te verhinderen, het respecteren van de privacy van de
bewoners van de woningen en hun (persoonlijke) gegevens vertrouwelijk behandelen
en problemen in alle openheid bespreken;
engagementen nakomen: opleveren wat beloofd werd, zich houden aan de afspraken
en het behalen van de vooropgestelde resultaten tegen een aanvaardbare kostprijs;
samen sterker: de krachten bundelen en als één team constructief samenwerken.

In bijlage 1 bij deze overeenkomst worden de door de elektriciteitsdistributienetbeheerder
aanvaarde BENOvatiecoaches van de projectbegeleider vermeld. Deze bijlage kan gewijzigd
worden en wordt toegevoegd als een addendum bij deze overeenkomst. De
projectbegeleider kan op eenvoudig verzoek aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder
steeds de actuele versie van dit addendum bekomen.
Deze bijlage kan zowel op verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder als van de
projectbegeleider worden aangepast. Indien na ondertekening de capaciteit van de
aangeboden BENOvatiecoaches wijzigt, dient de projectbegeleider dit te communiceren naar
de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Bij toevoeging van (een) BENOvatiecoach(es) bezorgt
de projectbegeleider de nodige stavingsdocumenten aan de
elektriciteitsdistributienetbeheerder waaruit blijkt dat de kandidaat-BENOvatiecoach(es)
voldoet (voldoen) aan de gestelde profielvereisten.
De projectbegeleider en de eventueel afgevaardigde BENOvatiecoach(es) verbinden er zich
toe om aanwezig te zijn op de gebeurlijke opleidingen en overlegmomenten die de
elektriciteitsdistributienetbeheerder organiseert.
Artikel 3 - Taken van de BENOvatiecoach
De taken die door de BENOvatiecoach binnen een collectief renovatieproject moeten worden
uitgevoerd zijn opgenomen in paragraaf 3 van artikel 8 van het Ministerieel Besluit van 10
november 2016.
Voor de effectieve start van het collectief renovatieproject dient de projectbegeleider met
elke betrokken eigenaar een overeenkomst af te sluiten die de rechten en plichten van beide
partijen omvat, inclusief de eventuele bijkomende vergoeding (voor de modaliteiten cfr.
artikel 6) die kan aangerekend worden. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt hiervoor
een typeovereenkomst (klant – projectbegeleider) ter beschikking.
In het bijgevoegde werkingsdocument zijn de taken van de projectbegeleider en de
BENOvatiecoach(es) meer in detail uitgeschreven, naast gestelde eisen met betrekking tot te
hanteren typedocumenten, etc. Onderaanneming wordt toegestaan voor de uitvoering van
deze taken voor zover de personen die voor een onderaannemer optreden als
BENOvatiecoach ook erkend zijn bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.
Artikel 4 - Taken van de elektriciteitsdistributienetbeheerder
De taken die door de elektriciteitsdistributienetbeheerder minimaal in het kader van
collectieve renovatieprojecten moeten worden uitgevoerd zijn opgenomen in paragraaf 2 van
artikel 8 van het Ministerieel Besluit van 10 november 2016.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan ook zelf de taken van de projectbegeleider
opnemen. De elektriciteitsdistributienetbeheerder staat in voor de voortgangsrapportering
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t.a.v. de Vlaamse Overheid en zal hiertoe rapporteringsvereisten opleggen aan de
projectbegeleiders en ondersteunende middelen ter beschikking stellen. De praktische
modaliteiten hiervan worden opgenomen in het werkingsdocument.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder zal de projectbegeleiders en diens BENOvatiecoaches
ondersteunen door:






Het ter beschikking stellen van het portaal van de klant waarlangs de
verbruiksgegevens van de klanten kunnen worden geraadpleegd en de projecten
kunnen worden opgevolgd
Te communiceren over de voordelen van BENOveren en de mogelijkheden van
collectieve renovatie
Klanten te werven en deze toe te wijzen aan projectbegeleiders
Waar wenselijk en mogelijk, ondersteunende templates en tools ter beschikking te
stellen
De projectbegeleiders regelmatig te bevragen over hun ervaringen en input m.b.t.
een verbeterde werking

Artikel 5 -Engagementen en controle
Een collectief renovatieproject start nadat het door de elektriciteitsdistributienetbeheerder
aan de projectbegeleider werd toegewezen, dan wel goedgekeurd. Zodra van start is gegaan
met een collectief renovatieproject engageert de projectbegeleider er zich toe dat het
afgesproken proces van taken zal worden gevolgd en dat hij of zijn eventueel afgevaardigde
BENOvatiecoach(es) de tussentijdse voortgang rapporteren aan de
elektriciteitsdistributienetbeheerder zoals beschreven in het werkingsdocument.
Met het oog op het handhaven van de algemene kwaliteit van de projectbegeleiding houdt
de elektriciteitsdistributienetbeheerder zich het recht voor van het uitoefenen van
steekproefcontroles en van het uitvoeren van klanttevredenheidsmetingen.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder behoudt het recht om - in elke fase van het project zich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie. Indien nodig kan de
elektriciteitsdistributienetbeheerder contact opnemen met de firma en/of aannemer die de
installatie levert en/of plaatst.
Inbreuk op de deontologische en/of profielvereisten of gebrek aan kwaliteit van de
projectbegeleiding kan leiden tot het weigeren of uitsluiten van BENOvatiecoaches die
optreden namens de projectbegeleider dan wel tot het verbreken van de
samenwerkingsovereenkomst en het schrappen van de projectbegeleider of één van zijn
eventueel afgevaardigde BENOvatiecoach(es) uit de databank.
Artikel 6 -Vergoeding en betalingsmodaliteiten
De elektriciteitsdistributienetbeheerder bezorgt binnen de 20 kalenderdagen na ontvangst
van de projectrapportering aan de projectbegeleider een bestelbon op basis waarvan de
projectbegeleider een burenpremie van 400 euro excl. BTW kan factureren aan de DNB per
woning waarvoor een investering (zie art. 1) werd uitgevoerd op voorwaarde:
-

dat de BENOvatiecoach volledig gerapporteerd heeft aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder over de uitgevoerde taken per woning/wooneenheid;

-

dat alle taken zoals beschreven in Artikel 3 en verduidelijkt in het werkingsdocument
werden uitgevoerd;

-

en dat de individuele premie voor de renovatie van desbetreffende
woning/wooneenheid werd uitbetaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder
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aan de investeerder (eigenaar/huurder van de woning) voor zover van toepassing of
dat door de projectbegeleider een getekende verklaring van de klant bij de DNB werd
ingediend, waarin de klant verklaart af te zien van de aanvraag van de individuele
premie voor de renovatie door de projectbegeleider.
De maximale burenpremie die in het kader van een collectief renovatieproject in een
woongebouw kan worden uitbetaald aan de projectbegeleider is 5000 euro excl. BTW per
woongebouw, waarbij de burenpremie per wooneenheid van het woongebouw als volgt
wordt bepaald: voor de eerste vijf wooneenheden 400 euro excl. BTW per wooneenheid en
vanaf de zesde wooneenheid 100 euro excl. BTW per wooneenheid.
Voor woningen die niet tot en met de laatste taak worden begeleid, wordt geen burenpremie
uitbetaald aan de projectbegeleider.
Bij uitvoering van twee of meer van de maatregelen voor dezelfde woning of wooneenheid
worden 2 burenpremies per woning of wooneenheid uitbetaald. De factuurdatum van de
factuur voor uitvoering van de tweede maatregel dient binnen een periode van 5 jaar, te
starten vanaf de factuurdatum voor uitvoering van de eerste maatregel, te vallen.
Binnen een periode van 10 jaar kan per woning of wooneenheid en per woongebouw
maximaal tweemaal een burenpremie uitbetaald worden door de
elektriciteitsdistributienetbeheerder aan eender welke projectbegeleider.
De projectbegeleider kan één factuur richten aan de eigenaar (of vereniging van medeeigenaars) van de woning, de wooneenheid of het woongebouw om het saldo van zijn
werkingskosten voor de uitvoering van de taken (art. 3) te financieren. Er kan enkel een
factuur worden overgemaakt, na uitdrukkelijke goedkeuring van een offerte voor de
projectbegeleiding door de eigenaar (of vereniging van mede-eigenaars) voorafgaandelijk
aan de opstart van het project. Op het moment van de werving dienen eventuele kosten
transparant gecommuniceerd te worden. Met betrekking tot de factuur dienen volgende
regels te worden gevolgd:
-

de factuur maakt melding van de ontvangen Burenpremie (bedrag + naam
elektriciteitsdistributienetbeheerder)

-

de burenpremie wordt in mindering gebracht van het totaal te factureren bedrag

-

de factuur vermeldt het offertenummer van de offerte die door de klant werd
goedgekeurd

-

de bijkomend aangerekende vergoeding mag niet hoger zijn dan deze die in de
bijlage bij deze overeenkomst wordt vermeld.

Het is niet uitgesloten dat andere partijen, zoals bijv. lokale of provinciale besturen,
bijkomende kosten van de projectbegeleider vergoeden.
Indien de elektriciteitsdistributienetbeheerder een onregelmatigheid (bv. installatie stemt
niet overeen met de beschrijving in de premieaanvraag) of fraude vaststelt, behoudt hij zich
het recht voor om de reeds uitbetaalde premie(s) van de met een onregelmatigheid of
fraude belaste lopende en/of reeds uitgevoerde projecten terug te vorderen of de geplande
premies niet uit te betalen in overeenstemming met de bepalingen inzake fraude zoals
opgenomen in het Energiedecreet.
Inbreuken kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
Artikel 7 – Start en Duurtijd
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Deze samenwerkingsovereenkomst tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de
projectbegeleider neemt een aanvang bij de ondertekening ervan.
De samenwerkingsovereenkomst duurt tot de afhandeling van het laatste project collectieve
renovatie dat aan de projectbegeleider werd toegewezen, tenzij sprake is van één van de
gevallen zoals voorzien in artikel 8 van deze overeenkomst.
Er kunnen binnen deze overeenkomst projecten worden toegewezen aan de
projectbegeleider tot uiterlijk 31/12/2018.
De elektriciteitsdistributienetbeheerder voorziet een jaarlijks budget. Indien dit budget
tijdens het lopend jaar overschreden wordt, kan het aanvangen van nieuwe collectieve
renovatieprojecten ‘on hold’ geplaatst worden. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zal de
projectbegeleiders hiervan op de hoogte stellen. De bestaande overeenkomst blijft geldig en
vanaf het volgend kalenderjaar zullen nieuwe projecten kunnen aangevangen en toegewezen
worden.
Artikel 8 - Wijziging van de samenwerkingsovereenkomst - Ontbinding

8.1. Niet naleving verplichtingen voor één van de partijen:
Wanneer wordt vastgesteld dat elementen van deze samenwerkingsovereenkomst niet
worden nageleefd, kan elk van de ondertekende partijen de andere partij uitnodigen voor
een overleg.
Binnen de 30 dagen volgend op deze uitnodiging wordt een vergadering gehouden tussen
beide partijen. Indien dit overleg binnen de 30 dagen niet leidt tot een positief resultaat voor
de betrokken partijen, heeft elk van de partijen het recht om de
samenwerkingsovereenkomst te ontbinden met inachtneming van een opzeggingstermijn tot
de afwerking van de lopende collectieve renovatieprojecten en van minstens één maand. De
ontbinding wordt per aangetekend schrijven aan de overige partij bekendgemaakt.

8.2. Gewijzigde regelgeving
Partijen verbinden zich ertoe om bij gewijzigde regelgeving waardoor de uitvoering van
onderhavige samenwerkingsovereenkomst onmogelijk zou worden, gezamenlijk te
overleggen om hetzij tot een aanpassing van onderhavige samenwerkingsovereenkomst te
komen, hetzij te beslissen tot de ontbinding ervan.

8.3. Beëindiging op vraag van de projectbegeleider
De projectbegeleider dient de elektriciteitsdistributienetbeheerder schriftelijk op de hoogte te
stellen van zijn wens tot beëindiging van de overeenkomst. Vanaf de datum van dit schrijven
zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen nieuwe projecten toewijzen en/of
aanvaarden voor deze projectbegeleider. De samenwerkingsovereenkomst eindigt effectief
op de datum van finale afhandeling van het laatste lopende project collectieve renovatie van
de projectbegeleider.
Artikel 9 - Geschillen - Bevoegdheid
De Belgische wet is van toepassing op huidige overeenkomst.
Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er zich toe te
goeder trouw en met inachtneming van de redelijke belangen van de andere partij te
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling.
Artikel 10 – Gegevensuitwisseling en communicatie
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10.1 Privacy
Conform de geldende Belgische en Europese privacywetgeving verbindt de Projectbegeleider
zich er toe om de data en verbruiksgegevens enkel te gebruiken in het kader van de
uitvoering van zijn taken binnen het project en dit enkel gedurende de looptijd van het
project.

10.2 Publicatie
De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan een overzicht van de projectbegeleiders en zijn
eventueel afgevaardigde BENOvatiecoaches publiceren die kunnen ingeschakeld worden voor
collectieve renovatieprojecten.

10.3 Intellectuele eigendomsrechten
Ingevolge huidige overeenkomst kennen zowel de projectbegeleider als de
elektriciteitsdistributienetbeheerder het recht toe aan de andere partij om de aan hen
meegedeelde informatie te gebruiken in het kader van de opdracht, en enkel gedurende
deze opdracht.
Deze overeenkomst kan niet geïnterpreteerd worden als het toekennen van enig
eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde informatie.
De meegedeelde informatie kan niet worden aangewend voor commercieel gebruik, noch
kan deze informatie geïncorporeerd worden in of gecombineerd worden met producten of
diensten op enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten van
elektriciteitsdistributienetbeheerder schendt.
De projectbegeleider ziet uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht omtrent het
eigendomskarakter
van
de
vertrouwelijke
informatie
bezorgd
door
de
elektriciteitsdistributienetbeheerder aan te voeren en de informatie aan te wenden om een
aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
De projectbegeleider moet een verzekering afsluiten om zijn persoonlijke burgerlijke
aansprakelijkheid te dekken voor elk ongeval of elke schade die door of naar aanleiding van
zijn taken kan voorkomen. Het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent, mag niet
kleiner zijn dan 1.250.000 EUR per ongeval, voor lichamelijke letsels en materiële schade
samengenomen. De elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikt te allen tijde over de
mogelijkheid om de nodige documenten betreffende deze verzekering op te vragen bij de
verzekeringsmaatschappij. Het niet voldoen aan deze vereiste leidt tot uitsluiting.

11.2 Verzekering arbeidsongevallen
De personeelsleden van de projectbegeleider worden gedekt door een door de
projectbegeleider gesloten verzekering, die hen waarborgt tegen arbeidsongevallen en
ongevallen op de weg van en naar het werk overeenkomstig de Belgische wetgeving.

11.3 Verzekering voertuigen
De projectbegeleider moet de aansprakelijkheid dekken die hij draagt als eigenaar of
gebruiker van elk voertuig dat op de openbare weg rijdt of op terreinen die niet openbaar
zijn, maar opengesteld voor een bepaald aantal personen die het recht hebben om deze
terreinen te gebruiken, en dit overeenkomstig de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en bijzonder het art. 2, § 1
van deze wet.
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11.4 Aansprakelijkheid elektriciteitsdistributienetbeheerder
De DNB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan n.a.v.
projectbegeleiding door de projectbegeleider bij een BENOvatieproject. De DNB neemt
evenmin enige verantwoordelijkheid op wat betreft toestellen, materialen en/of resultaten.
Zo kan het toekennen van een premie door de DNB dan ook op geen enkel moment aanzien
worden als aanvaarding van enige aansprakelijkheid door de DNB.
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Ondertekening
Opgemaakt in drie originele exemplaren te Melle. Elk der partijen verklaart zijn exemplaar te
hebben ontvangen.
De bijlages bij deze overeenkomst worden ondertekend door de projectbegeleider en zijn
afgevaardigde BENOvatiecoach(es).
Bijlagen bij deze overeenkomst:
1. Gegevensfiche Projectbegeleider
2. Werkingsdocument
Projectbegeleider

Voornaam + Naam
Functie
Datum

Eandis System Operator cvba

Guy Cosyns

Ines Becue

Directeur Klantwerking

Afdelingshoofd Energiediensten en klantenservice

Infrax cvba

Tom Ceuppens

Dirk Schreurs

Directeur Netuitbating & Klantendienst

Manager Klantendienst & REG
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Bijlage 1: Gegevensfiche Projectbegeleider1
Bijlage 2: Werkingsdocument

1

Wijzigingen aan de deze gegevensfiche kunnen worden overgemaakt aan benoveren@eandis.be, waarna een
nieuwe fiche zal worden opgemaakt.
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