
 
 
 

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten 
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Artikel 1 Definities  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 
1.2 Deel II: voorwaarden inzake toegang Laaddiensten 
1.3 Elektrisch Voertuig: met behulp van het Oplaadpunt oplaadbaar (I) volledig elektrisch 
personen - of bedrijfsvoertuig met vier wielen (of meer) voorzien van een Europese 
typegoedkeuring, of (II) 'Plug-in hybride' motorvoertuig met vier wielen (of meer) dat 
minimaal beschikt over een bereik van ten minste 60 volledig elektrisch aangedreven 
kilometers met een maximumsnelheid van ten minste 60 km/h en tevens is voorzien van 
een Europese typegoedkeuring. 
1.4 Essent: Essent Energie Verkoop Nederland BV en de aan haar gelieerde 
groepsmaatschappijen in zin van artikel 2:24 lid a t/m c BW. 
1.5 Gebruik: de handeling van een Gebruiker waardoor het Elektrische Voertuig wordt 
opgeladen zoals omschreven in artikel 2. 
1.6 Gebruiker: gebruiker van een Elektrisch Voertuig en tevens rechtsgeldig bestuurder in 
de zin van de Wegenverkeerswet. 
1.7 Oplaadpunt(en): voorziening(en) waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen 
waarbij: 
- de stroom kan worden aan - en uitgeschakeld door Gebruiker; 
- een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging van toepassing is op het aan en 
uit te schakelen van stroom; 
1.8 Overeenkomst: iedere nadere overeenkomst met Gebruiker betreffende het opladen van 
het Elektrisch Voertuig bij de Oplaadpunten. 
1.9 Partners: (i) de partijen die betrokken zijn bij de Oplaadpunt(en) en/ of 
Overeenkomst(en), zoals (decentrale) overheden en netbeheerder(s) en/of (ii) gelieerde 
partijen terzake het uitvoeren van Laaddiensten. 
1.10 Veiligheidsinstructies: de instructies zoals vermeld op de betreffende Oplaadpunten 
en/of nader genoemd in de Overeenkomst. 
1.11 Werkdag: iedere dag, behalve zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen in 
Nederland.  
 
Artikel 2 Gebruik Oplaadpunten 

2.1 Het Oplaadpunt levert een maximale elektrische spanning / stroom volgens de geldende 
instructies en/of richtlijnen van het “mode3” laden. 
2.2 Gebruiker zal zich bij het opladen van het Elektrische Voertuig strikt houden aan alle 
Veiligheidsinstructies en andere schriftelijke aanwijzingen op/bij de 
Oplaadpunten en zal het ter plaatse geldende parkeerregime, dat aan verandering 
onderworpen kan zijn, respecteren. Indien de verkeersvoorschriften of het 
vergunningenregime, zoals door de betreffende gemeente vastgesteld, wijzigen, zal de 
Gebruiker gehouden zijn om deze gewijzigde voorschriften op te volgen. 
2.3 Gebruiker zal bij het opladen zelf zorg dragen voor een deugdelijke kabel die voldoet 
aan de relevante veiligheidsvereisten, tenzij wordt opgeladen bij een snellaadstation. 
2.4 Essent geeft geen enkele garantie aan Gebruiker omtrent het functioneren van de 
Oplaadpunten. 
2.5 Gebruiker is gehouden de door hem geconstateerde storingen ten aanzien van de 
Oplaadpunten direct te melden bij 0800-3773683 danwel een eventueel nader aan te geven 
meldingsnummer. 
 
Artikel 3 Gebruik van de website; sitevoorwaarden 



3.1 Als onderdeel van de Overeenkomst kan de Gebruiker gebruik maken van de 
dienstverlening op de website www.essent.nl/elektrischrijden/ danwel een eventueel nader 
aan te geven website. 
3.2 Op deze website kan de Gebruiker informatie met betrekking tot de 
Oplaadpunten opvragen, waaronder de locaties van de Oplaadpunten, de informatie ter zake 
van gebruik en de mogelijkheden van de Oplaadpunten. Hoewel Essent zorgvuldigheid heeft 
betracht ten aanzien van het samenstellen van deze informatie, geeft Essent geen garantie 
af omtrent de juistheid, volledigheid en/of niet misleidendheid van voornoemde informatie. 
Het gebruik van deze informatie is voor rekening en risico van Gebruiker. 
 
Artikel 4 Aansprakelijkheid Essent 

4.1 Essent is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade die 
Gebruiker lijdt als gevolg van het (deels) niet kunnen opladen van het 
Elektrisch Voertuig door een defect in het Oplaadpunt. 
4.2 Indien en voor zover Essent aansprakelijk zou zijn als gevolg van wettelijke 
aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn, voor rechtens geldig, tot het 
bedrag dat door Essent’s verzekering voor dit geval wordt uitgekeerd. 
4.3 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan 
aan Essent te zijn gemeld, tenzij Gebruiker aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder 
heeft kunnen melden. Indien Gebruiker niet binnen deze termijn een aanspraak indient 
en/of Essent daardoor niet tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te 
inspecteren en/of te beperken, behoudt Essent zich het recht voor om de aanspraak niet 
verder in behandeling te nemen. 
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid Gebruiker; vrijwaring 

5.1 De Gebruiker is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig of 
onzorgvuldig gebruik van de Oplaadpunten door de Gebruiker. Onder onoordeelkundig of 
onzorgvuldig gebruik wordt in ieder geval verstaan: het gebruik van de Oplaadpunten voor 
een ander doel dan voor het opladen van het Elektrische Voertuig, het op enigerlei wijze 
onjuist gebruik maken van het Oplaadpunt of het gebruik van het Oplaadpunt op een andere 
wijze dan in de instructies voorgeschreven en/of het toebrengen van schade aan een 
Oplaadpunt tijdens het parkeren. 
5.2 Gebruiker vrijwaart Essent tegen schadevorderingen van derden die verband houden 
met gedragingen of omstandigheden die voor rekening en / of risico van Gebruiker komen. 
5.3 Gebruiker garandeert dat het Elektrisch Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet 
gestelde voorwaarden. Essent is nimmer aansprakelijk indien het Elektrisch Voertuig niet 
kan worden opgeladen als gevolg van een defect van het Elektrisch Voertuig. De Gebruiker 
is aansprakelijk voor schade 
aan het Oplaadpunt als gevolg van een defect in het Elektrisch Voertuig. 
 
Artikel 6 Overmacht 

6.1 Essent is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien het opladen en/of de 
uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt 
verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch 
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van 
Essent dienen te komen. Onder dergelijke omstandigheden wordt in ieder geval begrepen, 
maar is niet beperkt tot: vandalisme, maatregelen en /of geboden en / of verboden van 
enige binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezicht houdende instantie, 
natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, sabotage, boycotacties, 
calamiteiten, het niet, niet tijdig of onjuist functioneren van leidingen en / of Elektrische 
Voertuigen, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport van elektriciteit niet vrij 
en ongestoord heeft kunnen plaatsvinden, uitval van het transportnet, het wegvallen van 
spanning in het net en het niet functioneren van het net, dan wel enige tekortkoming van de 



landelijke netbeheerder en/of regionale netbeheerder (s) in de nakoming van hun 
verplichtingen jegens de Partners en/of Essent. Overmacht van de Partners wordt 
beschouwd als overmacht van Essent. 
 
Artikel 7 Groepsondernemingen 

7.1 Essent is gerechtigd de Overeenkomst dan wel alle rechten en verplichtingen 
voortvloeiend uit het gebruik van een Oplaadpunt en/of de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk over te dragen aan, of uit te laten voeren door, een groepsmaatschappij in de 
zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. 
7.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 is Essent tevens gerechtigd haar rechten en 
verplichtingen uit het Gebruik van een Oplaadpunt en/of de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. 
7.3 Gebruiker is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit het Gebruik van een 
Oplaadpunt en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde 
zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Essent, welke toestemming niet op 
onredelijke gronden zal worden geweigerd. 
 
Artikel 8 Toepasselijkheid 

8.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing aangaande ieder Oplaadpunt van 
Essent, gedurende elk Gebruik van een Oplaadpunt van Essent, Gebruik van een Oplaadpunt 
van derden (voor zover daarop geen andere voorwaarden van toepassing verklaard zijn) en 
op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Gebruiker ter zake het 
opladen van het Elektrisch Voertuig bij de Oplaadpunten, daaronder inbegrepen de 
Overeenkomsten. 
8.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk 
zijn vastgelegd. 
8.3 Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, alsmede van de Algemene 
Voorwaarden Deel II, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, nietig is, of vernietigd 
mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zullen 
partijen in onderling overleg voorzien in een (nieuwe) regeling ter vervanging van de 
ongeldige c.q. nietige of vernietigde bepaling met zoveel mogelijk behoud van het doel en de 
strekking daarvan. 
8.4 Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, Algemene 
Voorwaarden Deel II en de Overeenkomst, geldt de inhoud van de Overeenkomst boven de 
Algemene Voorwaarden Deel II, die weer gaan boven de Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 9 Persoonsgegevens 

9.1 Essent legt in het kader van het Gebruik van het Oplaadpunt, de aanvraag, 
totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst gegevens van de Gebruiker vast. 
9.2 Indien Gebruiker een dienst van een derde afneemt, waarvoor deze derde dient te 
beschikken over de persoonsgegevens, dan is Essent niet verantwoordelijk en/of 
aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van persoonsgegevens door deze 
derde. 
 
Artikel 10 Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

10.1 Essent behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en de Algemene 
Voorwaarden Deel II te wijzigen, onder meer in geval van wijziging van toepasselijke wet- 
en regelgeving, teneinde deze in overeenstemming te brengen met die vaststelling en/of 
wijziging. Aanpassingen zullen tijdig aan de Gebruiker bekend worden gemaakt. Een 
dergelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden (Deel II) geeft Gebruiker niet het recht 
om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, tenzij sprake is van zeer wezenlijke 
wijzigingen die een dergelijke beëindiging kunnen rechtvaardigen . 
10.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.  



 
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op het gebruik van het Oplaadpunt en/of de Algemene Voorwaarden en /of de 
Algemene Voorwaarden Deel II en/of de Overeenkomst (daaronder inbegrepen deze 
Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Deel II) is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van het oplaadpunt en/of de Algemene 
Voorwaarden en /of de Algemene Voorwaarden Deel II en/of de Overeenkomst (daaronder 
inbegrepen de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Deel II) zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 
 
Artikel 12 Slotbepalingen 

12.1 De inhoudsopgave en gebruikte opschriften zijn slechts bedoeld om de 
overzichtelijkheid te bevorderen en hebben geen zelfstandige betekenis. 
12.2 Het gebruik van het Oplaadpunt en/of de Algemene Voorwaarden en/of de Algemene 
Voorwaarden Deel II en/of de Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen partijen 
met betrekking tot de hierin geregelde onderwerpen en vervangt iedere eerdere schriftelijke 
en mondelinge overeenkomst tussen partijen met betrekking tot die onderwerpen. 
12.3 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het gebruik van 
het Oplaadpunt en/of beëindiging en/of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, 
blijven na beëindiging en/of ontbinding onverminderd van kracht. 
12.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden 
voor het opladen van Elektrische Voertuigen’. 
12.5 Deze Algemene Voorwaarden liggen bij Essent ter inzage en zijn aldaar alsmede op de 
website van Essent kosteloos verkrijgbaar. 
12.6 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor instandhouding van (een 
deel van) de Algemene Voorwaarden en /of de Algemene Voorwaarden Deel II en /of de 
Overeenkomst in de huidige vorm niet langer is toegestaan althans naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet langer van één of beide partijen gevergd kan worden, zullen 
partijen met elkaar in overleg treden omtrent een aanpassing van de betreffende bepaling 
teneinde deze zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde 
omstandigheden. 
 


