•

vonnis
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling Privaatrecht
Locatie Leeuwarden
zaak-/rolnummer: 7677539 CV EXPL 19-2514

vonnis van de kantonrechter d.d. 23 juli 2019
inzake
de naamloze vennootschap

N.V. RENDO (REGIONAAL NUTSBEDRIJF VOOR ZUID DRENTHE EN NOORD
OVERIJSSEL),
gevestigd te Meppel ,
eiseres,
gemachtigde: Flanderijn Gerechtsdeurwaarders,
tegen

beiden wonende te
gedaagden ,
procederende in persoon .
Partijen zullen hiernaRendoen

worden genoemd .

Procesverloop
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding,
-de conclusie van antwoord ,
-de conclusie van repliek,
-de conclusie van dupliek,
-de akte zijdens Rendo houdende uitlating productie.
1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

Motivering

Het standpunt van Rendo
2.

Rendo stelt dat zij van

te vorderen heeft gekregen een bedrag ad

€ 399,30 ter zake van door haar verrichte werkzaamheden en/ of diensten , in rekening
gebracht bij onbetaald gebleven factuur van 22 oktober 2018. Zij vordert daarom de
hoofdelijke veroordeling van
tot betaling van dat bedrag, vermeerderd

met rente, tot de dag van dagvaarding berekend op € 2,83 , en met buitengerechtelijke kosten
ad € 59,90.
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Bij repliek wijzigtRendode grondslag van haar vordering en stelt zij (onder meer), dat deze
is gebaseerd op haar wettelijke taak als netbeheerder om haar gastransportnet in werking te
hebben op een wijze die de veiligheid van dat net en van het transport van gas waarborgt.
Rendo kan daarbij (onder meer) bepalen dat de kosten van de fysieke afsluiting en het
wegnemen van de aansluiting voor rekening van de aangeslatene zijn indien dit laatste het
gevolg is van diens nalaten.
Rendo stelt daartoe- tevens reagerend op het verweer van
-, dat ·
de onroerende zaak aan het adres
inclusief het recht op de
onder druk staande, maar verzegelde gasaansluiting hebben verkregen maar vervolgens geen
energieleverancier hebben gecontracteerd. Er bestond dus een aansluiting, maar geen
transport van gas. Een aansluit- en transportovereenkomst (A TO) kan zien op slechts het
instandhouden van de aansluiting. Met de verkrijging van de onroerende zaak verkregen
tevens het recht op de actieve aansluiting en werden zij gebonden aan de
geldende wet- en regelgeving, de aansluitvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor
aansluiting en transport van elektriciteit en gas. Rendo heeft
gedurende de
periode van de verzegeling geen periodieke kosten in rekening gebracht. Dit betreft een
consumentvriendelijk beleid, dat ·
·
niet kunnen gebruiken om enige
verbintenis met Rendo te ontkennen. Bij la ngdurige verzegeling kan de veiligheid van het
netwerk niet langer worden gewaarborgd. Dat de verzege ling de termijn van 12 maanden
heeft overschreden doet niet af aan de taak van de netbeheerder om alsnog een veilige
s ituatie te creëren. Omdat
verzoeken negeerden om een keuze te maken
tussen het inge bruiknemen van dan wel het verwijde ren van de gasaansluiting, heeft Rendo
uiteindelijk conform haar wettelijke taak en conform de ATO en de daarvan deel uitmakende
algemene voorwaarden, de verwijdering uitgevoerd.
hebben in hun
verweer een gedeelte van een hierop ziende brief weergegeven; daaruit blij kt dat
hebben niet op de hen
van een en ander op de hoogte waren.
toegezonden factuur gereageerd.
Op grond van een en ander vordert Rendo het bedrag ad E 399,30 primair op grond van de
Aansluit- en Transportovereenkomst en atiikel 5.3 jo. 14.1 van de daarvan deel uitmakende
algemene voorwaarden, en subsidiair op grond van de Gaswet jo. atiikel 1. 1 Begrippencode
Gas jo 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas.

Het standpunt van
3.
hebben zich tegen de vordering verweerd. Voor zover nodig zal
hieronder op dat verweer worden in gegaan.

De beoordeling van het geschil
4.1.
Het verweer van
komt er, voorzover relevant, in het kort op neer,
dat de gasmeter vanaf de oplevering van het pand in 2008 tot heden verzegeld is geweest en
dat er nimmer krachtens een overeenkomst daartoe gaslevering door een energieleverancier
heeft plaatsgevonden, alsook dat het initiatief voor het verwijderen van de gasmeter van
Rendo is uitgegaan .
4.2.
De kantonrechter verwerpt dat verweer. Rendo heeft bij conclusie van repliek
uitgebreid uiteengezet welke taken zij als netbeheerder heeft- en moet vervullen- om het
gasnet voorzover zij dat als netbeheerder onder zich heeft, veilig te houden. Uit die
onvoldoende gemotiveerd weersproken uiteenzetting kan genoegzaam worden afgeleid, dat
de kennelijke omstandigheid dat er vanaf de verkrijging door
·
van het
pand te in 2008 sprake is geweest van verzegeling van de aansluiting en, daaruit
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voortvloeiend, er (dus) nimmer gaslevering aan dat pand heeft plaatsgehad , een
veiligheidsrisico kan inhouden.
4.3 .
Dat verwijdering van de aansluiting, zoals
stellen, op initiatief
van Rendo plaatsvond en er in zoverre geen overeenkomst tussen pattijen tot stand is
gekomen, houdt niet in dat er in dat verband tussen pattijen geen verbintenis is
totstandgekomen die strekt tot vergoeding door ·
aan Rendo van de ten
aanzien van de verwijdering gemaakte kosten. Dit te minder nu
niet,
a lthans onvoldoende gemotiveerd hebben betwist dat zij, zoals Rendo stelt, gebonden z ijn
aan de door Rendo bij repliek bedoelde wet- en regelgeving en voorwaarden en omdat voot1s
·
bezwaar hebben gemaakt tegen enige
gesteld noch gebleken is dat
kennisgeving z ijdens Rendo waarin een (eventuele) verwijdering wordt aangekond igd. Dat
zij van een en ander op de hoogte waren , kan - zoals Rendo terecht heeft opgemerktblijken uit hun bij conclusie van antwoord gevoerde verweer.
had gelegen om aanstonds of kort na
Daarbij komt, dat het op de weg van
ontvangst van de fachtur bij Rendo bezwaar te maken tegen de daarin vermelde prestatie.
Rendo voorafgaand aan deze procedure
Gesteld noch gebleken is dat
daadwerke lijk enig bezwaar daartegen kenbaar hebben gemaakt.
4.4.
Een en ander brengt de kantonrechter tot het oordeel, dat de gevorderde hoofdsom
aan Rendo kan worden toegewezen.

4.5.

Tegen de vorderingen tot vergoedin g van rente en buitengerechtelijke kosten is door
niet op zelfstandige gronden enig rechtens relevant verweer gevoerd,
zodat ook deze kunnen worden toegewezen .

4.6.
Hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de slotsom, dat toewijsbaar zijn bedragen ad
€ 399,30 ter zake van hoofdsom , € 2,83 ter zake van verschenen rente en € 59,90 ter zake
van buitengerechtelijke kosten , ofwel in totaal € 462,03 , te vermeerderen met verdere rente
over de hoofdsom.
4.7.
moeten als de in het ongelijk te stellen partij eveneens hoofdelijk
worden veroordeeld in de proceskosten.
De proceskosten aan de zijde van Rendo worden tot heden vastgeste ld op:
- explootkosten
€ 81 ,83
-overige kosten
€ 3,35
- griffierecht
€ 121 ,- salaris gemachtigde € 144 - (2 punten x tarief € 72,-)
€350, 18 .
totaal

Beslissing
De kantonrechter:
veroordeelt
hoofdelijk, zulks met dien verstande dat indien de één betaalt,
de ander daarvan is vrijgesteld, tot betaling aan Rendo van een bedrag groot € 462,03 (zegge:
vierhonderdtweeënzestig euro en drie cent), te vermeerderen met de wettelijke rente over
€ 399,30 vanaf de dag der dagvaarding, zijnde 25 maart 2019, tot de dag der algehele
voldoening;
veroordeelt

hoofdelijk, zulks met dien verstande dat indien de één betaalt,

Zaak-/rolnr.: 7677539 CV EXPL 19-2514
Datum uitspraak: 23 juli 2019

4

de ander daarvan is vrijgesteld, in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan zijde
van Ren do vastgesteld op € 350, 18;
verklaa1i dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr R. Gi ltay, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting
van 23 juli 2019 in tegenwoord ia · van de griffier.

c 633

Voor ~/afschr. conform

23 JULI 2019

