Voorwaarden voor Abonnement Hosting
en Abonnement Service en onderhoud
1. Tarieven (alle hieronder genoemde tarieven zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld).
De periodieke kosten voor het Abonnement Hosting bedragen € 5,95 per maand.
De periodieke kosten voor het Abonnement Service en onderhoud bedragen € 0 per maand.
Het tarief voor het opladen van het Elektrisch Voertuig bij het Private Laadpunt waarop het Abonnement Hosting
betrekking heeft bedraagt € 0,184 excl. BTW per kWh op het moment van verzenden van deze Offerte; het tarief
voor het opladen bij Publiekelijk Toegankelijke Laadpunten bedraagt € 0,30 per kWh met een starttarief van € 0,50
per transactie. Het tarief voor snelladen bij een snellader van een exploitant aangesloten bij Eviolin bedraagt €
0,42 per (gedeelte van) een minuut. De vergoeding voor de inkoopkosten van energie die Eneco eMobility aan de
Elektriciteitscontractant van door haar gehoste private laadpunten betaalt, is gelijk aan het variabele tarief van Eneco
Consumenten B.V. voor Ecostroom op basis van de enkeltariefmeter, inclusief energiebelasting en BTW. Dit tarief
wordt afgerond op drie decimalen, is te vinden op: www.eneco.nl en bedraagt op het moment van verzenden van
deze Offerte € 0,184 incl. energiebelasting per kWh.
2. Ingangsdatum en duur van de abonnementen.
De ingangsdatum van beide abonnementen is gelijk aan de plaatsingsdatum van het Laadpunt, zoals aan ommezijde
door de installateur vermeld. De abonnementen hebben ieder een duur van één jaar en worden steeds stilzwijgend
verlengd met een periode van één jaar, tenzij een der Partijen uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de
overeengekomen duur aangeeft niet over te willen gaan tot verlenging van dat abonnement. Met inachtneming van
voornoemde opzegtermijn zal het betreffende abonnement per de eerste dag van de eerst mogelijke kalendermaand
beëindigd zijn.
3. Totstandkoming Overeenkomst
Dit registratieformulier en deze voorwaarden gelden als Offerte. De Overeenkomst komt tot stand door
ondertekening door Klant van het aanmeldformulier aan ommezijde, dat tevens als Toestemmingsformulier dient. De
ondertekenaar van het aanmeldformulier is tekenbevoegd als Klant en als Elektriciteitscontractant. Eneco eMobility
is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde informatie. Na ontvangst van het aanmeldformulier stuurt
Eneco eMobility een bevestigingsbrief.
4. Bijlagen
De volgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst: de Definitielijst, de Bijlagen Producten/Diensten
D (Abonnement Hosting Privaat Laadpunt) en E (Abonnement Laaddiensten), en de hieronder genoemde algemene
voorwaarden. Indien deze documenten u niet door de installateur ter hand worden gesteld kunt u deze opvragen bij
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Eneco eMobility, telefoon 088 – 170 7700 (op werkdagen van 08.00-18.00 u) of per e-mail: elektrischladen@eneco.nl
5. Algemene voorwaarden
Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Leverings- en Installatievoorwaarden Eneco eMobility
versie 1.3 en de Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten voor Laadpashouders Eneco eMobility versie 1.2.
Deze voorwaarden kunt u vinden op www.eneco.nl/elektrischladen. Klant verklaart zich hiermee akkoord. Eneco
eMobility is gerechtigd deze voorwaarden en de tarieven (vergoedingen) eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de
algemene voorwaarden en van de tarieven (waaronder vergoedingen) gelden ook ten aanzien van reeds bestaande
Overeenkomsten.
6. Overige bepalingen
Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

