
 

 

Voorwaarden. 

De voorwaarden die verbonden zijn aan de afname van pakket AMPÈRE en pakket OHM van het ONSHORE POWER SUPPLY NETWORK zijn simpel, 
transparant en duidelijk. We gebruiken geen kleine lettertjes, geen juridische formuleringen en geen mitsen en maren. Wat we op papier zetten zijn 
gewoon redelijke afspraken die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk zijn. Tien afspraken, dat is het.  

Afspraak 1. 

Het ONSHORE POWER SUPPLY NETWORK is een netwerk dat als doel heeft om partijen bij elkaar te brengen die streven naar een krachtig 
walstroomnetwerk in Nederland en Vlaanderen en (mogelijk toekomstig) in de Europese Unie.  

Afspraak 2. 

Het ONSHORE POWER SUPPLY NETWORK kenmerkt zich door de informele sfeer, waar deelnemers aan het netwerk open zijn over ontwikkelingen in de 
walstroommarkt, kennis willen delen en samen streven naar vooruitgang en realisatie van een goed dekkend walstroomnetwerk. De afnemers van een 
pakket (de deelnemers aan het netwerk) kunnen verschillende achtergronden hebben, te denken valt aan (binnen-)havens, bedrijven en (overheids-) 
organisaties. Gezamenlijk kenmerk is dat iedereen relevant is voor de walstroomontwikkeling en zich tijdens activiteiten pro-actief en coöperatief opstelt. 

Afspraak 3. 

Er worden in de basis vier events per kalenderjaar georganiseerd. De events kunnen fysiek zijn op locatie, dan wel online via Teams. Iedereen die een 
pakket afneemt heeft toegang tot de events. Afhankelijk van welk event het betreft, worden per pakket een x aantal tickets beschikbaar gesteld. Als 
events door omstandigheden niet door kunnen gaan (zoals bijvoorbeeld een lockdown), wordt een redelijk alternatief voorgesteld binnen de 
mogelijkheden. Afhankelijk van het aantal partners dat pakket OHM afneemt bespreken we in redelijkheid welke partner wanneer een event mag hosten. 
De kosten van het hosten en organiseren van een event worden door de afnemer van pakket OHM voor zijn of haar rekening genomen. 

Afspraak 4. 

Iedereen die bij het netwerk aansluit, probeert bij alle events aanwezig te zijn. Indien de hoofdafnemer van het pakket onverhoopt niet aanwezig kan 
zijn, kan een vervanger vanuit de organisatie aangemeld worden.  

Afspraak 5. 

De facturering van de pakketten gebeurt per kalenderjaar. Er wordt door een afnemer van het pakket voorafgaand aan de 1e activiteit betaald en er is 
geen mogelijkheid tot restitutie. Dit betekent simpelweg: aansluiten bij het netwerk doe je per jaar, tegen betaling van het gehele bedrag van het pakket. 
En je zorgt dat je zo veel mogelijk aanwezig bent om van het netwerk gebruik te maken. 

Afspraak 6.  

Opzeggen kan op ieder moment. Uiteraard hopen we dat iedereen de waarde van het netwerk inziet en blijft zolang het netwerk relevant is. Bij opzeggen 
behoud je het recht om het lopende jaar alle activiteiten die bij een pakket horen bij te wonen. 

Afspraak 7. 

We zijn een netwerk dat open staat voor suggesties, activiteiten, initiatieven en vernieuwing. Mocht je die willen inbrengen, mail dan naar 
vavier@portsolutionsrotterdam.nl 

Afspraak 8. 

De regie en de organisatie van het ONSHORE POWER SUPPLY NETWORK liggen bij Port Solutions Rotterdam. 

Afspraak 9. 

Port Solutions Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van activiteiten van het ONSHORE POWER SUPPLY NETWORK 
en/of enige andere schade die een afnemer van een pakket kan lijden ten gevolge van het aansluiten bij het ONSHORE POWER SUPPLY NETWORK.  

Afspraak 10. 

Zaken die niet in deze voorwaarden zijn beschreven worden in redelijkheid met de organisatie achter het ONSHORE POWER SUPPLY NETWORK 
besproken/afgestemd. Een afnemer neemt daarvoor contact op met Marieke Vavier, via vavier@portsolutionsrotterdam.nl. 


