
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelatingsvoorwaarden voor shippers op het ZEBRA Gasnetwerk V.1.0 maart 2019. 

 

 

 

ZEBRA Gasnetwerk B.V. 

Beheer en Exploitatie 
Gastransportleiding 

 

 

 

 

Toelatingsvoorwaarden voor shippers op het ZEBRA 
Gasnetwerk. 

Niet iedereen mag gebruik maken van de transportdiensten van ZEBRA Gasnetwerk (ZEBRA). Dat 

mogen alleen partijen die door ZEBRA zijn erkend als zogenoemde “shipper”. Om shipper te 

worden moet u: 

 de transportvoorwaarden van ZEBRA accepteren. Deze voorwaarden staan vermeld in de 
“Dienst Transport en Dienst Bewaken transportbalans”. 

 door ons kredietwaardig bevonden zijn of aanvullende financiële zekerheden kunnen 
verlenen. 

Ook voor de communicatie tussen de shipper en ZEBRA gelden speciale regels. Er is een 

elektronisch berichtenverkeer waar de partijen gebruik van moeten maken. ZEBRA moet het 

operationele gebruik ervan door de shipper testen en goedkeuren. 

Hoe verkrijg ik erkenning als shipper. 
Een erkenning moet aangevraagd worden drie maanden voor de datum waarop de transportdienst 
zal worden afgenomen. Wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, verstrekt ZEBRA 
binnen twee maanden na de aanvraag een door u te gebruiken erkenning.  

Voorwaarden om een erkenning te ontvangen. 
Indien u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de vier hieronder vermelde voorwaarden 
dan krijgt u een erkenning.  

Erkenningsvoorwaarden: 
 
1. Kredietwaardigheid:  
U bent voldoende kredietwaardig in relatie tot uw beoogde verplichtingen. Dat wil zeggen dat u 
voldoet aan de eisen met betrekking tot financiële zekerheidstelling die passen bij het exposure. 
De door ZEBRA toegepaste regels komen overeen met die van in Bijlage 1 opgenomen 
Transportvoorwaarden Gas-LNB van de gasvoorwaarden die te vinden zijn op de website van de 
overheid: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037950&bijlage=1&z=2019-01-
01&g=2019-01-01 

 
ZEBRA is te alle tijden bevoegd af te wijken van het reglement zoals hier boven beschreven.  
 
ZEBRA is bevoegd om een kredietwaardigheidstoets uit te voeren indien dit nodig geacht wordt.  
 
2. Erkenning bij voorliggende gastransportnet:  
U beschikt over een erkenning, licentie en/of mogelijkheid om gas te kunnen transporteren c.q. 
over te nemen vanaf het overgangspunt van het voorliggende gastransportnet naar het 
gastransportnet van ZEBRA. 
 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037950&bijlage=1&z=2019-01-01&g=2019-01-01
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3. Prudent:  
U beschikt in alle opzichten over de deskundigheid, zorgvuldigheid en over technische, 
administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om deel te kunnen nemen aan het 
gastransport in het gastransportnet van ZEBRA en u gedraagt zich in overeenstemming daarmee. 
 
4. Elektronische communicatie:  
U voldoet aan de eisen van elektronisch berichtenverkeer met betrekking tot nominaties, entry- 
en exitprogramma's, portfolio onbalans signaal en balanceer acties. U hebt een communicatie 
check met ons succesvol afgesloten. Meer informatie over elektronisch berichtenverkeer en de 
communicatie check treft u hieronder aan; 

 
Om aan deze eisen te voldoen is het noodzakelijk online te kunnen communiceren met ZEBRA 
Gasnetwerk middels het AS4 protocol. U dient tevens op de hoogte te zijn van de operationele 
procedures van nomineren, balanceren en onbalans en de balanceeractie. 
Het nominatie proces is beschreven in het “Allocatie en Balanceringsreglement” van ZEBRA. 

 
Al het elektronische berichtenverkeer is gebaseerd op het AS4 protocol. Voor informatie over AS4 
verwijzen wij u naar de website van de Edigas group. Edigas versie 5.1 (XML) wordt door ons 
gehanteerd en ondersteund. Voor documenten en voorbeelden van berichten neemt u per mail 
contact op met ZEBRA (info@zebragasnetwerk.nl). U ontvangt dan een overzicht van de 
voorwaarden van informatie-uitwisseling en mogelijkheden. Hierin staan ook verwijzingen naar de 
functionele beschrijvingen, bericht specificaties inclusief voorbeelden. 

 
De berichtenuitwisseling en communicatie kunt u zelf met ons uitvoeren. Uw dispatching afdeling 
dient dan wel 24/7 bereikbaar te zijn. 
 
U kunt er ook voor kiezen om een bedrijf in te huren dat hierin gespecialiseerd is. Als u gebruikt wilt 
maken van zo‛n gespecialiseerd bedrijf, dient u ons hierover te informeren. Wij hebben dan van u 
een opgave nodig met de naam van het bedrijf en contactpersoon- gegevens. Dit bedrijf zal dan 
ook de communicatietest met ons moeten doen. 
 
Hoe verloopt het proces van elektronisch berichtenverkeer? 
Als u voldoet aan de eisen die gesteld zijn, kunt u een communicatietest aanvragen. In de 
communicatietest wordt aansluiting (“connectivity”) en uitwisseling van berichten met u getest. De 
communicatietest dient met positief resultaat afgerond te worden. 

1. In uw communicatietest aanvraag vermeldt u: 

 Naam, telefoonnummer en emailadres van uw contactpersoon voor de test. 

 Data (naam, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres) van uw dispatching afdeling of 
van het door u ingehuurde servicebedrijf die de dispatching voor u verzorgt. 

 Een e-mailadres waar wij de Message Processing Results en status reports naar 
kunnen verzenden.  

2. Wij maken een afspraak met uw contactpersoon om een communicatietest af te nemen 
met uw bedrijf. 

3. Als de communicatietest met positief gevolg is doorlopen, ontvangt u daarvan een 
bevestigingsmail van ons. 

 
 
Aan het verkrijgen van een erkenning als shipper zijn geen kosten verbonden.  
 
De erkenning blijft geldig zo lang volledig wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden voor 
shippers op het ZEBRA Gasnetwerk. 

http://www.edigas.org/
mailto:info@zebragasnetwerk.nl

