
 

 

 

 

Deel II:  Voorwaarden toegang Laaddiensten  

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

Artikel 1   Definities  

Artikel 2  Duur van de Overeenkomst  

Artikel 3  De Oplaadpas  

Artikel 4  Vergoeding        

Artikel 5  Facturering en betaling  

Artikel 6  Wijze van gebruik van de Oplaadpas  

Artikel 7  Verlies, diefstal of misbruik van de Oplaadpas  

Artikel 8  Ontbinding en opschorting  

Artikel 9  Persoonsgegevens  

Artikel 10  Aansprakelijkheid Essent        

Artikel 11  Slotbepalingen



 

 

Artikel 1  Definities 

 

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden Deel II wordt verstaan onder: 

 

1.1.1  Aanvraagformulier: het formulier dat een Gebruiker dient in te vullen 

bij aanvraag van een abonnement voor de Laaddiensten van 

Elektrische Voertuigen.  

 

1.1.2  Laaddiensten:  aanvullende diensten die betrekking hebben op een 

algemene toegangsverschaffing tot gebruik van Oplaadpunten en de 

aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een Overeenkomst 

terzake. 

 

1.1.3 Oplaadpas: persoonsgebonden pas benodigd voor het Gebruik van de 

Oplaadpunten. 

 

1.1.3  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Essent en de Gebruiker ten 

aanzien van het opladen van het Elektrisch Voertuig waarop deze 

Algemene Voorwaarden Deel II en de Algemene Voorwaarden voor het 

opladen van Elektrische Voertuigen van toepassing zijn. 

 

1.2 De Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van Essent Oplaadpunten 

maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden Deel II en 

dienen als herhaald en ingelast beschouwd te worden. Bij 

tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit de Algemene Voorwaarden 

Deel II en de Algemene Voorwaardenvoor het Gebruik van Essent 

Oplaadpunten, prevaleert de desbetreffende bepaling van de Algemene 

Voorwaarden Deel II.  Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze 

Algemene Voorwaarden Deel II en de Overeenkomst, geldt de inhoud 

van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden Deel II. 



 

 

 

Artikel 2  Duur van de Overeenkomst 

 

2.1       Deze Algemene Voorwaarden Deel II zijn aanvullend van 

toepassing op de Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van Essent 

Oplaadpunten en hebben betrekking op de Overeenkomst op basis 

waarvan de Gebruiker het Elektrisch Voertuig kan opladen bij de 

Oplaadpunten. De Overeenkomst heeft als doel om Gebruiker de 

mogelijkheid te bieden om het Elektrisch Voertuig op te laden door 

middel van een Oplaadpas en regelt tevens het verrekenen van de 

kosten voor de verbruikte elektriciteit tijdens het opladen. 

 

2.2  De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Essent van de 

aanvraag van de Gebruiker respectievelijk door aanvaarding door de 

Gebruiker van de aanbieding van Essent. Iedere Overeenkomst wordt 

door Essent schriftelijk vastgelegd. 

2.3  Essent geeft de Gebruiker het recht gedurende 14 kalenderdagen na 

ontvangst van de vastgelegde Overeenkomst, de Overeenkomst 

schriftelijk te ontbinden.  

 

2.4 De Overeenkomst gaat in op de overeengekomen datum dan wel 

indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum dat de 

Gebruiker de Oplaadpas ontvangt.  

 

2.5 Essent behoudt zich het recht voor om vóór of bij aanvaarding van de 

aanvraag van Gebruiker dan wel na totstandkoming van de 

Overeenkomst het betalingsgedrag van Gebruiker te toetsen. 

 

2.6 Essent kan het aangaan van een Overeenkomst weigeren, zonder 

schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker, onder meer indien:  

 

a) Gebruiker zich niet op een door Essent aan te geven wijze identificeert 

en/of niet andere voor de beoordeling van de aanvraag door Essent 



 

 

benodigde gegevens, of naar redelijk vermoeden van Essent, onjuiste 

gegevens verstrekt;  

 

b) Gebruiker een ernstige betalingsachterstand heeft bij een vordering van 

Essent en / of een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b 

Burgerlijk Wetboek te voldoen; en / of 

 

c) door Essent aan Gebruiker gestelde eisen, daaronder begrepen een 

gevraagde zekerheidstelling, niet worden aanvaard of nagekomen. 

 

2.7 De Overeenkomst heeft in beginsel een looptijd van 12 maanden en 

wordt daarna stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd met 

eventuele prijsaanpassing met inachtneming van een schriftelijke 

opzegtermijn van 30 dagen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. 

De overige voorwaarden blijven gelden voor de voortgezette duur van 

de Overeenkomst. Gebruiker blijft gebonden aan hetgeen in of 

krachtens de Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende Algemene 

Voorwaarden Deel II en de Algemene Voorwaarden gebruik Essent 

Oplaadpunten is bepaald totdat zij aan al haar daaruit voortvloeiende 

verplichtingen heeft voldaan. 

 

Artikel 3  De Oplaadpas 

 

3.1       De Oplaadpas alsmede de op de Oplaadpas verwerkte 

(elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van Essent. 

 

3.2       De Oplaadpas is, behoudens voortijdige intrekking door Essent, 

geldig gedurende de termijn van de Overeenkomst. 

 

3.3       Door het aangaan van de Overeenkomst heeft de Gebruiker ermee 

ingestemd dat de Partners die betrokken zijn bij de Overeenkomst de 

persoonsgegevens van de Gebruiker in het kader van de uitvoering 

van de Overeenkomst mogen verwerken, met inachtneming van 



 

 

toepasselijke wet- en regelgeving. De Gebruiker stemt voorts ermee in 

dat de Partners de gegenereerde verbruikersdata geanonimiseerd voor 

statistische en onderzoeksdoeleinden kunnen gebruiken, met 

inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

3.4       Per Elektrisch Voertuig stelt Essent in beginsel eenmalig aan 

Gebruiker één Oplaadpas ter beschikking, die is gekoppeld aan het 

kenteken van dit Elektrisch Voertuig, tenzij anders overeengekomen in 

de Overeenkomst. 

 

3.5       De administratie van Essent levert uitsluitend bewijs tussen 

Essent en de Gebruiker op, behoudens eventueel door de Gebruiker 

binnen drie maanden geleverd tegenbewijs. 

 

3.6       Indien de Gebruiker niet langer voldoet aan de wettelijke criteria 

zoals aangegeven op het Aanvraagformulier is de Gebruiker gehouden 

om met onmiddellijke ingang de Oplaadpas aan Essent te retourneren. 

 

3.7       Vanaf het moment van verstrekking van de Oplaadpas is de 

Gebruiker aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit het 

gebruik van de Oplaadpas. 

 

3.8       De Gebruiker staat er jegens Essent voor in dat de desbetreffende 

Oplaadpas op generlei wijze wordt nagemaakt of aangepast, in welke 

vorm dan ook en de Gebruiker vrijwaart Essent voor voorgezet gebruik 

terzake. 

 

3.9       Alle kosten van (onbevoegd) gebruik en/of misbruik van de 

Oplaadpas, het Oplaadpunt, en/of dienstverlening op en/of via het 

Oplaadpunt komen geheel voor rekening en risico van Gebruiker tot 

het moment van melding van onbevoegd gebruik en/of misbruik aan 

Essent en blokkering van de Oplaadpas. 

  



 

 

3.10     Essent is gerechtigd Oplaadpas instellingen (op afstand) te 

wijzigen. Gebruiker dient de Oplaadpas na beëindiging van de 

Overeenkomst onverwijld aan Essent te retourneren, of na schriftelijke 

aanwijzing van Essent te vernietigen. 

 

Artikel 4  Vergoeding 

 

4.1       De Gebruiker is een bijdrage verschuldigd voor de Laaddiensten 

waaronder begrepen - maar niet uitsluitend: het bezit en gebruik van 

de Oplaadpas, storingsdiensten en overige administratieve kosten. 

 

4.2 De Gebruiker is een bijdrage verschuldigd voor het opladen van het 

Elektrisch Voertuig, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. De 

Gebruiker is hiervoor een vergoeding verschuldigd, welke nader is 

gespecificeerd in de Overeenkomst.  

 

4.3 Essent behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bijdragen te 

wijzigen, indien ze dit redelijkerwijs noodzakelijk acht. Een dergelijke 

wijziging zal zich onder meer kunnen voordoen bij gewijzigde wet- en 

regelgeving, gewijzigde energietarieven en gewijzigde tarieven voor 

netwerk of bemetering.   

 

4.4 De bedragen die Gebruiker verschuldigd is op grond van de 

Overeenkomst zijn exclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen 

welke Essent van overheidswege verplicht respectievelijk bevoegd is in 

rekening te brengen en zullen respectievelijk kunnen daarmee worden 

verhoogd, tenzij anders is overeengekomen. 

 

4.5  Essent behoudt zich het recht voor om correcties in deze belastingen, 

toeslagen en heffingen alsmede eventuele toekomstige heffingen of 

andere kostenverhogende maatregelen die verband houden met het 

onderwerp van de Overeenkomst door te belasten aan Gebruiker, tenzij 

anders is overeengekomen. 

 



 

 

Artikel 5 Facturering en betaling  

 

 5.1  Essent zal aan Gebruiker een [factuur] verstrekken volgens 

specificaties in de Overeenkomst.  

  

5.2  Gebruiker zal facturen voldoen binnen veertien (14) dagen na 

factuurdatum. Gebruiker zal op de relevante vervaldatum de factuur 

hebben voldaan in Euro op een door Essent aangewezen 

bankrekening. Indien de vervaldatum geen Werkdag is, dient de 

betaling te zijn ontvangen door Essent op de eerstvolgende Werkdag. 

Indien Gebruiker niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald, is zij 

van rechtswege in verzuim. Indien en zodra Gebruiker in verzuim is, is 

zij tevens rente verschuldigd wegens te late betaling gelijk aan de 

wettelijke handelsrente overeenkomstig artikel 6:119a en artikel 6:120 

lid 2 Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Essent op 

vergoeding van kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning 

die tenminste 15% van de uitstaande som exclusief rente bedragen. 

Rente wegens te late betaling van facturen kan worden berekend 

vanaf de vervaldatum tot en met de datum dat Essent volledige 

betaling heeft ontvangen. De in dit lid bedoelde bedragen zijn 

onmiddellijk opeisbaar.  

 

5.3  Indien met Gebruiker in de Overeenkomst automatische incasso is 

overeengekomen, zal Gebruiker er zorg voor dragen dat op de 

relevante rekening voldoende saldo aanwezig is zodat Essent de 

verschuldigde bedragen kan (laten) afschrijven binnen de hiervoor 

gestelde termijn.  

 

5.4 Bezwaren tegen de factuur schorten de verplichting tot betaling niet op. 

Bezwaren tegen de factuur dienen binnen zestig (60) dagen na 

ontvangst van de factuur aan Essent te worden medegedeeld. Na deze 

termijn vervalt ieder recht op bezwaar. 

 



 

 

5.5  Gebruiker is niet gerechtigd de haar in rekening gebrachte bedragen te 

verrekenen met enig bedrag dat Essent haar schuldig is.  

 

5.6 Essent is te allen tijde gerechtigd aan Gebruiker een correctiefactuur te 

versturen. 

 

5.7   Essent heeft, ook na faillissement van of verlening van surseance van 

betaling aan Gebruiker, het recht om middels het uitbrengen van een 

tot Gebruiker gerichte verrekeningsverklaring te allen tijde al 

hetgeen Gebruiker van een of meer groepsmaatschappijen in de zin 

van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek te vorderen heeft, te verrekenen 

met de vordering(en) die Essent heeft op Gebruiker. In geval Essent 

gebruik maakt van deze verrekeningsbevoegdheid, gaan beide 

vorderingen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. Na het 

uitbrengen van de verrekeningsverklaring zal tussen Gebruiker en 

Essent al hetgeen Gebruiker van een of meer groepsmaatschappijen in 

de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek te vorderen 

heeft, doorlopend worden verrekend met de vordering(en) die Essent  

heeft op Gebruiker, zulks in de zin van artikel 6:140 BW.    

 

Artikel 6  Wijze van gebruik van de Oplaadpas  

 

6.1       Gebruiker kan in principe de Oplaadpas gebruiken bij elk 

openbaar Oplaadpunt in Nederland. Essent kan dit evenwel niet 

garanderen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen en 

naleven van de geldende gebruiksvoorwaarden voor ieder specifiek 

Oplaadpunt, waaronder die niet in beheer zijn van Essent.  

 

6.2 De Gebruiker dient zich te identificeren bij het desbetreffende 

Oplaadpunt door middel van de Oplaadpas. 

 

6.3       De Oplaadpas mag door de Gebruiker niet worden overgedragen 

aan derden. 



 

 

 

6.4       De Gebruiker staat er jegens Essent voor in dat de Oplaadpas 

door de Gebruiker zorgvuldig wordt gebruikt. 

 

6.5       De Gebruiker staat er jegens Essent voor in dat de Oplaadpas 

met de grootst mogelijke zorg en separaat zal worden bewaard. Dit 

houdt onder meer in dat de Oplaadpas nimmer in het Elektrisch 

Voertuig mag worden achtergelaten dan wel ter beschikking mag 

worden gesteld aan derden. Gebruiker dient de Oplaadpas zorgvuldig 

te beschermen tegen verlies, misbruik/onbevoegd gebruik, diefstal en 

beschadiging. 

 

Artikel 7  Verlies, diefstal of misbruik van de Oplaadpas 

 

7.1       Indien de Oplaadpas verloren is gegaan door verlies, diefstal of 

beschadiging, of indien Gebruiker  het vermoeden heeft van misbruik/ 

onbevoegd gebruik van de Oplaadpas of een toegangscode, dan dient 

Gebruiker Essent om een onmiddellijke blokkering van de Oplaadpas 

en/of de toegangscode te verzoeken op telefoonnummer 0800-3773683 

danwel een eventueel nader aan te geven telefoonnummer. Essent 

stelt het gebruik van de Oplaadpas na een dergelijk verzoek terstond 

buiten werking, tenzij Essent gerede twijfel heeft dat van deze 

mogelijkheid tot blokkeren misbruik wordt gemaakt. 

 

7.2 Tot het moment van blokkering is de Gebruiker zelf verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, diefstal 

of ander gebruik van de Oplaadpas. 

 

7.3 In voorkomend geval behoudt Essent zich het recht voor om kosten in 

rekening te brengen voor deblokkeringen en/of het verstrekken van een 

nieuwe Oplaadpas. Hierover zal Gebruiker door Essent schriftelijk 

geïnformeerd worden. 

 



 

 

Artikel 8 Ontbinding en opschorting 

 

8.1 Indien Gebruiker één of meer van haar verplichtingen onder de 

Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Essent 

gerechtigd de Overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling waarin 

een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen, met 

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder tussenkomst van de 

rechter te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten zonder 

gehouden te zijn om enige schade te vergoeden tengevolge van de 

ontbinding of opschorting van de Overeenkomst.  

 

8.2 Essent is onder meer onder de volgende omstandigheden bevoegd 

zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang zonder tussenkomst van de rechter geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, steeds met behoud van enig aan Essent 

toekomend recht op betaling van alle door Gebruiker aan Essent 

verschuldigde bedragen, vergoeding van alle kosten en (gevolg)schade: 

  

  

a) Indien Gebruiker en/of één van diens schuldeisers aangifte doet of een 

verzoek indient tot faillietverklaring of verlening van surséance van 

betaling van Gebruiker, dan wel dat Gebruiker een aanbod doet aan 

haar schuldeisers om haar faillissement af te wenden, indien de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen op Gebruiker van toepassing 

wordt verklaard, of het vermogen van Gebruiker geheel of gedeeltelijk 

in conservatoir of executoriaal of strafrechtelijk beslag wordt genomen; 

b)  Indien Gebruiker wordt ontbonden, vereffend, geliquideerd, of (juridisch) 

gesplitst, of de onderneming van Gebruiker wordt gestaakt dan wel de 

situatie zich voordoet waarin met betrekking tot het voorgaande een 

besluit is genomen door Gebruiker of haar daartoe bevoegde orgaan.  

 

8.3  Essent is voorts bevoegd gebruik te maken van haar opschortingsrecht 

indien de betreffende netbeheerder het transport van elektriciteit 

beperkt of onderbreekt.  

 



 

 

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 Essent behoudt zich het recht voor een bestand aan te leggen met 

persoonsgegevens van Gebruiker(s)die niet aan hun 

(betalings)verplichtingen voldoen. Dit bestand is bestemd voor Essent 

en andere aanbieders van Laaddiensten in het kader van de acceptatie 

van aanvragen voor Laaddiensten. 

 

9.3 Gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat zij alle door Essent 

gevraagde informatie zo spoedig mogelijk verstrekt en Gebruiker staat 

er voor in dat de gegevens juist, volledig en niet misleidend zijn. 

Gebruiker is verplicht aan Essent de nodige medewerking te verlenen 

bij de toepassing en uitvoering van de Overeenkomst.    

 

9.4  Essent is gerechtigd de gegevens uit de Overeenkomst of een daaruit 

voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst te 

gebruiken ten behoeve van de promotie en verkoop van haar 

producten en diensten, met inachtneming van toepasselijke wet- en 

regelgeving. 

 

Artikel 10  Aansprakelijkheid Essent 

 

10.1 Indien de Gebruiker door een aan Essent toe te rekenen tekortkoming 

in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is Essent slechts 

aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks 

gevolg is en veroorzaakt is door opzet, bewuste roekeloosheid of grove 

nalatigheid.  



 

 

 
10.2  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.  

 

10.3  Indien en voor zover Essent aansprakelijk is voor schade ingevolge de 

Overeenkomst zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn, voor zover 

rechtens geldig, tot: 

 

a) directe schade, hetgeen betekent dat indirecte schade en/ of 

gevolgschade zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, winstderving, 

inkomstenderving en/of zuiver economische schade uitdrukkelijk zijn 

uitgesloten; en 

 

b) maximaal EUR 1.500 (eenduizend vijfhonderd euro) per contractjaar 

voor alle schadegevallen met betrekking tot Gebruiker gezamenlijk die 

in het betreffende contractjaar zijn veroorzaakt.  

 

10.4  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. 

 

 

 


