Voorwaarden voor Abonnement Hosting
en Abonnement Beheer en Onderhoud

Tarieven

Betaling en facturatiegegevens?

Als gebruik gemaakt wordt van het Laadpunt
worden de kosten van deze transactie automatisch
vergoed aan de Elektriciteitscontractant. Aan de
gebruiker van het Laadpunt wordt het laadtarief in
rekening gebracht. Een gebruiker met een Laadpas
van een andere Laaddienstverlener betaalt het
tarief dat met die partij is overeengekomen. De
Elektriciteitscontractant ontvangt van Eneco een
vergoeding voor de afgenomen hoeveelheid stroom. De
Elektriciteitscontractant betaalt het verschuldigde bedrag
van de Laadtransacties aan zijn eigen energieleverancier,
waarna Eneco de Laadtransacties zal vergoeden aan de
Elektriciteitscontractant. Eneco vergoedt het variabele
Europese Wind (Modelcontract) tarief van Eneco
Consumenten B.V. voor de enkeltariefmeter, inclusief
energiebelasting en BTW.
Via www.eneco-emobility.com/tarieven-en-producten/ zijn
de huidige tarieven inzichtelijk gemaakt.

De Abonnementskosten en Laadkosten worden
maandelijks door Eneco aan de Klant gefactureerd.

Algemene voorwaarden
Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden Eneco eMobility 1.7 en bijbehorende
Definitielijst 1.7. Deze voorwaarden kunt u vinden op
www.eneco-emobility.com/voorwaarden/
Klant verklaart zich hiermee akkoord. Eneco 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.

Overige bepalingen
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 worden aangegaan voor de duur van één
(1) jaar, waarna de Abonnementen maandelijks kunnen
worden opgezegd. Beëindiging van het Abonnement
Hosting geldt automatisch ook als beëindiging van het
Abonnement Beheer & Onderhoud.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Contact
Eneco eMobility is telefonisch bereikbaar via:
telefoonnummer: 088 – 170 7700
(op werkdagen van 09:00 tot 18.00)
e-mail: support@eneco-emobility.com

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 is niet verantwoordelijk voor de juistheid
van de ingevulde informatie. Na ontvangst van
het aanmeldformulier stuurt Eneco eMobility een
bevestigingsbrief.
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e-mobility made e-asy

