
 Algemene voorwaarden 
 

Laadpaalpro B.V. 
 

 
Artikel 1 Definities 
 

1. De organisatie:  Laadpaalpro B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de 
Vendelier 2C (3905 PA) te Veenendaal. Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 83070362; 

2. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Laadpaalpro BV;  

3. Consument: de koper, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden 
buiten zijn bedrijfs-, ambachts-, handels-, of beroepsactiviteiten; 

4. Zakelijke klant: de koper die handelt in uitoefening van zijn of haar beroeps-, 
ambachts-, handels-, of beroepsactiviteiten bij het afnemen van de diensten en 
bijhorende aanbiedingen van Laadpaalpro B.V.   

5. Klant: de consument en de zakelijke klant gezamenlijk; 
6. Partijen: Laadpaalpro BV en de consument en de klant gezamenlijk; 
7. Diensten: de door Laadpaalpro B.V. op enig moment aangeboden diensten op 

de website van Laadpaalpro B.V.  
8. Installaties: het installeren van de producten behorende bij de door de klant 

gekozen /afgenomen laadoplossing(en) 
9. Laadoplossing: de elektronische installatie die voorziet in het kunnen opladen 

van een elektrisch voertuig waaronder inbegrepen het bijhorende leidingwerk 
voor aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet van de klant en de 
bijhorende installatiewerkzaamheden.  

10. Laadpaal: de voorziening die het elektrisch voertuig van de klant kan voorzien in 
elektrisch opladen van het voertuig; 

11. Product: het door de consument of klant afgenomen (fysiek) product bij 
Laadpaalpro B.V.  

12. Locatie: de locatie van de klant waar de laadoplossing conform de 
overeenkomst van opdracht dan wel offerte bij de klant dient te worden 
geïnstalleerd alsook het afleveradres van de klant voor de levering en 
overdracht van de door de klant afgenomen producten   

13. Offerte: een door verkoper uitgebrachte aanbieding aan de klant op basis van de 
informatie zoals verstrekt door de klant aan de verkoper en waarbij de klant 
binnen de termijn zoals genoemd op de offerte, de aanbieding dient te 
aanvaarden om een beroep te doen op de aanbieding; 

14. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die tussen de verkoper en de 
klant gesloten wordt in het kader een (georganiseerd) systeem voor verkoop op 
afstand van producten en bijhorende diensten waarbij de verkoper gebruik 
maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand bij het tot 
stand komen van een overeenkomst tussen partijen; 

15. Bestelling: het door de klant langs elektronische weg aanvaarden van het 
aanbod van de verkoper geplaatst op de web-omgeving van de verkoper waarbij 



de klant het gehele bestel- en betaalproces op de web-omgeving van de 
verkoper heeft doorlopen; 

16. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat partijen in staat stelt informatie, 
welke aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan zodat deze informatie in de 
toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode 
afgestemd op het doel van de informatie en ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

17. Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de wettelijke 
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

18. Ongeoorloofd gebruik: het gebruik van de laadoplossing op onjuiste- dan wel 
onoordeelkundige wijze door de klant waaronder doch niet uitsluitend het 
gebruik van laadkabels zonder CE-keurmerk, het gebruik van ongeschikte, niet 
deugdelijke en/of defecte laadkabels en/of laadstekkers alsook makkelijk los te 
koppelen laadkabels en/of laatstekkers, het gebruik van laadkabels en/of 
laadstekkers die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het elektrische 
voertuig van de klant, het gebruik van de laadoplossing voor ongeschikte 
voertuigen of andere zaken en ieder ander gebruik wat niet overeenkomt met 
de instructies/aanwijzingen/voorschriften verkregen vanuit de verkoper, de 
fabrikant en/of de wet.  

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
 

1. Op elk aanbod van de verkoper alsook op elke tot stand gekomen overeenkomst 
en/of offerte tussen de verkoper en de klant zijn onderhavige algemene 
voorwaarden van toepassing. 

2. De algemene voorwaarden worden, voordat de overeenkomst gesloten wordt, 
aan de klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt 
te zijn dan zal de verkoper, voordat de overeenkomst gesloten wordt, aangeven 
op welke wijze de algemene voorwaarden voor de klant zijn in te zien en zullen 
op verzoek van de klant (kosteloos) aan de klant worden toegezonden.  

3. Indien de overeenkomst elektronisch met de klant wordt gesloten kan, in 
afwijking met artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden, de verkoper de 
algemene voorwaarden, voordat de overeenkomst wordt gesloten, langs 
elektronische weg ter beschikking stellen aan de klant. De algemene 
voorwaarden worden in dat geval op zodanige wijze ter beschikking gesteld dat 
de klant deze op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn dan zal de 
verkoper, voordat de overeenkomst gesloten wordt, aangeven op welke wijze 
de algemene voorwaarden voor de klant zijn in te zien en op verzoek van de 
klant (kosteloos) aan de klant worden toegezonden. 

4. Bij de totstandkoming van de overeenkomst en/of offerte zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing en worden eventuele algemene voorwaarden van 
de klant door verkoper van de hand gewezen.  

 
 
 
 



Artikel 3 Aanbod en (koop)overeenkomst op afstand 
 

1. Alle aanbiedingen van de verkoper, zowel mondeling als op schrift tot stand 
gekomen, zijn vrijblijvend en gelden tot verstrekking van de bij het aanbod 
behorende termijn. Indien er geen termijn tot stand is gekomen is het aanbod 
geldig zolang de voorraad strekt. Indien er sprake is van een bepaalde 
(afwijkende) geldigheidsduur van het aanbod zal de verkoper dit nadrukkelijk in 
het aanbod vermelden.  

2. Het aanbod omvat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 
producten die voldoende details geeft om de klant in staat te stellen een goede 
beoordeling van het aanbod te maken.  

3. Bij elk aanbod geldt dat indien de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen om 
het product weer te geven, deze afbeeldingen kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product in verband met de aard en eigenschappen van het 
materiaal van de aangeboden producten.  

4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.  
5. De verkoper kan zich voorafgaand het sluiten van een overeenkomst met de 

klant dan wel het uitbrengen van een offerte vergewissen van alle relevante 
feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigd zijn en indien dit vooronderzoek daartoe aanleiding geeft kan de 
verkoper bepalen de overeenkomst met de klant niet aan te gaan dan wel aan 
de klant geen offerte uit te brengen dan wel bijzondere voorwaarden te 
verbinden aan de totstandkoming van de overeenkomst dan wel uitbrenging van 
een offerte.  

6. De verkoper heeft het recht een overeenkomst niet aan te gaan dan wel te 
beëindigen in onder meer doch niet uitsluitend de volgende gevallen:  
-  in het geval de klant de betalingsverplichtingen aan de verkoper niet  
  nakomt; 
- in het geval de klant aan de verkoper onvoldoende en/of onjuiste  
  informatie (heeft) verstrekt om de overeenkomst dan wel uitgebrachte  
  offerte na te komen;  
- in het geval de klant niet dan wel niet tijdig de door verkoper benodigde  
  informatie aan verkoper verstrekt;   
-  in andere gevallen die de afwijzing dan wel beëindiging van de  

   overeenkomst rechtvaardigen.  
 De verkoper is gerechtigd de eventuele kosten voortvloeiende uit de beëindiging  
  van de overeenkomst dan wel niet aanvaarding van de uitgebrachte offerte, bij  
  de klant in rekening te brengen.  
 
Artikel 4 Informatieverstrekking door de klant 
 

1. De klant geeft de garantie dat alle aan de verkoper verstrekte informatie juist, 
volledig, accuraat en naar waarheid is ingevuld. 

2. De klant zal steeds volledig en tijdig alle benodigde informatie, zoals door de 
verkoper bij de klant opgevraagd, aan de verkoper verstrekken om de verkoper 
in staat te stellen de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst dan wel 
offerte naar behoren uit te voeren. 



3. De verkoper is gerechtigd een nieuwe overeenkomst dan wel offerte uit te 
brengen voor de uitvoering van de door de klant verzochte opdracht indien de 
door de klant verstrekte informatie voor de uitvoering van de overeenkomst dan 
wel offerte niet juist, niet volledig, niet accuraat of niet naar waarheid blijkt te 
zijn met de daadwerkelijke situatie van de klant. 

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de 
overeenkomst indien de tekortkomingen het gevolg zijn van het, in strijd met de 
eerste twee leden van dit artikel, niet volledig, tijdig, onjuist dan wel niet naar 
waarheid verschaffen van de benodigde informatie aan de verkoper. 

5. Het in strijd handelen met de eerste twee leden van dit artikel komt voor eigen 
rekening en risico van de klant en indien de verkoper hierdoor schade lijdt dan 
wel heeft geleden dan wel toekomstig zal lijden zal de verkoper de schade 
verhalen op de klant.  

 
Artikel 5 Informatieverstrekking door verkoper 
 

1. De verkoper informeert de klant over de door de verkoper benodigde informatie 
voor het leveren van de diensten aan de klant. 

2. Aan de hand van de door de klant ingevulde en aan verkoper aangeleverde 
informatie zal de verkoper de klant informeren op het doorgeven e-mailadres.  

3. De verkoper communiceert met de klant per e-mail en waar nodig dan wel 
verzocht per telefoon op het door de klant doorgegeven telefoonnummer. 

 
Artikel 6 Leveringsvoorwaarden 
 

1. De klant geeft de garantie dat alle aan verkoper verstrekte informatie juist, 
volledig, naar waarheid en accuraat is.  

2. De klant zal steeds volledig en tijdig alle benodigde informatie, zoals door 
verkoper bij de klant opgevraagd, aan verkoper verstrekken om verkoper in 
staat te stellen de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst dan wel 
offerte naar behoren uit te voeren; 

3. Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de 
overeenkomst indien de tekortkomingen het gevolg zijn van het, in strijd met de 
eerste twee leden van dit artikel, niet volledig, tijdig, onjuist dan wel niet naar 
waarheid verschaffen van de benodigde informatie aan verkoper. Het in strijd 
handelen met de eerste twee leden van dit artikel komt voor eigen rekening en 
risico van de klant en indien verkoper hierdoor schade loopt dan wel toekomstig 
zal lopen zal de verkoper de schade verhalen op de klant. 

 
Artikel 7 Installaties Laadoplossing 
 

1. Bij afname van een installatie van een Laadoplossing door de klant heeft de 
klant de volgende verplichtingen jegens de verkoper:  
a) de klant voorziet de verkoper van de exacte locatie waar de laadoplossing 
dient te worden geïnstalleerd 
b) de klant garandeert de aanwezigheid van de elektriciteitsvoorziening op de 
aangewezen locatie ten behoeve van de laadoplossing.  



c) de klant garandeert kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening op locatie wat 
wil zeggen dat de elektriciteitsvoorziening van voldoende vermogen is om de 
laadoplossing te voorzien van vermogen en de elektriciteitsvoorziening optimaal 
functioneert.  
d) de klant garandeert de aanwezigheid van een goed functionerend en van 
voldoende vermogen zijnde (mobiel) netwerk van datacommunicatie met een 
signaal sterkte van minimaal -75 dBm. 
e) indien er bij de installatie van de laadoplossing gebruik dient te worden 
gemaakt van een kruipruimte op locatie van de klant dan dient de kruipruimte 
droog en toegankelijk te zijn voor de installateurs van de verkoper; 
f) de klant garandeert dat er in de kruipruimte op de gewenste locatie niet 
geboord hoeft te worden.  
g) de klant stelt de installateur van verkoper in staat de toevoer van elektriciteit 
naar- en van de locatie van de klant uit te schakelen indien dit nodig is voor het 
verrichten van de installatie werkzaamheden. Verkoper is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade die ontstaat door het tijdelijk stopzetten van de toevoer 
van elektriciteit op de locatie naar de laadoplossing. De klant vrijwaart de 
verkoper en zijn installateurs voor aanspraken van derden tegen alle schade die 
zij lijden ingeval de getroffen voorzorgsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn.  
h) de klant dient tijdig en dat wil zeggen voorafgaand de aanvang van de 
installatiewerkzaamheden te beschikken over de overeengekomen en/of 
wettelijke vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen ten 
behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden behorende bij de installatie 
van de laadoplossing. Bij uitvoering van de werkzaamheden voordat eventuele 
bestuurlijke bezwaar- en/of beroepstermijnen zijn verlopen dan komen 
eventuele hieruit voortvloeiende kosten en/of schades voor rekening en risico 
van de klant.  
i) de klant beschikt voorafgaand de aanvang van de installatiewerkzaamheden 
over de benodigde toestemmingen en op verzoek van verkoper te kunnen 
bewijzen dat de benodigde toestemmingen aan de klant zijn verstrekt. 
Hieronder valt onder meer de toestemming van rechthebbende van de locatie 
en de toestemming van de contractspartij(en) op de leveringsovereenkomst van 
elektriciteit op de locatie.  

2. Indien de klant niet voldoet aan bovengenoemde verplichtingen dan wel er 
twijfel hierover bij de klant bestaat dan is de klant verplicht dit voorafgaand de 
installatie door te geven bij de verkoper. De verkoper is in dat geval gerechtigd 
om af te wijken van de eventueel eerder gesloten overeenkomst dan wel 
uitgebrachte offerte waarbij de verkoper eveneens gerechtigd is een meer- of 
minderprijs in rekening te brengen of de overeenkomst te ontbinden. 

3. Indien zich een situatie voordoet zoals benoemd in het tweede lid van dit artikel 
dan informeert de verkoper de klant over het eventuele meer- of minderwerk. 
De verkoper zal in dat geval pas overgaan tot het installeren van de 
laadoplossing na verkregen akkoord van de klant.  

4. Schades ontstaan wegens strijd met het eerste lid van dit artikel komt voor 
rekening en risico van de klant en zal door verkoper kunnen worden verhaald op 
de klant. 

 



 
 
Artikel 8 Prijs 
 

1. Behoudens prijswijzigingen in de btw-tarieven worden de prijzen van de 
aangeboden producten dan wel diensten van verkoper gedurende een in het 
aanbod vermelde geldigheidsduur voor aanvaarding van de aankoop van deze 
producten niet verhoogd.  

2. De in het aanbod genoemde prijzen van de producten van de verkoper zijn  
inclusief btw. 

3. In het geval van installaties van laadoplossingen zal de verkoper de prijzen van 
de te leveren diensten bepalen op basis van specifieke informatie van de klant 
afhankelijk van de locatie en wensen van de klant. De verkoper stuurt een 
overeenkomst en/of offerte aan de klant ter akkoord. 

 
Artikel 9 Non-conformiteit consument  
 

1. De consument is verplicht om een afgeleverd product direct bij ontvangst te 
controleren. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet 
is geleverd dan dient de consument dit (voor retourzending van het product/ de 
laadoplossing aan verkoper) onmiddellijk na constatering doch niet later dan 
maximaal twee maanden na constatering schriftelijk te melden aan verkoper via 
e-mailadres: klantenservice@laadpaalpro.nl op straffe van verval van de 
aanspraak op non-conformiteit en bijhorende rechten.  

 
Artikel 10 Non-conformiteit zakelijke klant 
 

1. De zakelijke klant is verplicht om een afgeleverd product direct bij ontvangst te 
controleren. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet 
is geleverd dan dient de zakelijke klant dit onmiddellijk bij constatering doch niet 
later dan 48 uur na ontdekking schriftelijk te melden aan verkoper via e-
mailadres: klantenservice@laadpaalpro.nl op straffe van verval van de 
aanspraak op non-conformiteit en bijhorende rechten.  

2. Retourzending van het product dient te geschieden in originele nieuwstaat en 
verpakking inclusief bijhorende accessoires en documentatie op het 
kantooradres van verkoper. 

3. Ingebruikneming, beschadiging en/of doorverkoop van de geleverde producten 
resulteert in het verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijhorende 
rechten.  

4. Indien de klacht van de zakelijke klant door verkoper gegrond wordt bevonden 
zal verkoper naar eigen keuze met uitsluiting van enig recht van de zakelijke 
klant de zaken kosteloos vervangen, herstellen/repareren of de aankoopsom 
terugbetalen indien vervanging of herstel/ reparatie niet mogelijk blijkt te zijn.  

5. Verkoper is niet aansprakelijk op grond van non-conformiteit indien naar 
beoordeling van verkoper er sprake is van:  
-  een gebrek zijdes de zakelijke klant; 
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- een situatie waarin de klant zelf de laadoplossing/ producten heeft  
  geïnstalleerd, gemonteerd, aangepast, gewijzigd, bewerkt of  
  gerepareerd; 
-  een situatie waarin de laadoplossing / producten zijn blootgesteld aan  
  buiten normale omstandigheden, onzorgvuldig handelen en/of strijdig  
  handelen met de instructies van de verkoper en/of fabrikant; 
-  de situatie waarin de non-conformiteit van het product/ de  
  laadoplossing het gevolg is van (nieuwe) voorschriften die de overheid  
  heeft gesteld ten aanzien van de aard of kwaliteit van toegepaste  
  materialen. 

 
Artikel 11 Garantie   
 

1. Op een door de verkoper bij de klant geïnstalleerde laadoplossing geldt een 
garantieperiode van twee jaar startende vanaf de datum van oplevering van de 
laadoplossing en bijhorende installatie bij de klant. 

2. De garantie is beperkt tot:  
a) productiefouten in de onderdelen van de laadoplossing (fabrieksgarantie); 
b) installatiewerkzaamheden waaronder de verkoper verstaat:  
- aanpassingen in de meterkast ten behoeve van de installatie van de 

laadoplossing;  
- de aanleg en plaatsing van kabels behorende bij de laadoplossing; 
- de montage van de laadoplossing door de installateurs van de verkoper 

waarbij de garantie is beperkt tot de aansluiting van de laadoplossing. 
3. Onder de in dit artikel genoemde garantie worden uitgesloten de: 

a) voorrijkosten en/of transportkosten. Deze kosten dienen bij herstel of 
vervanging door de klant te worden betaald; 

b) graafwerkzaamheden. Indien er graafwerkzaamheden dienen worden te 
verricht tracht te verkoper na de afronding van de graafwerkzaamheden het 
herstel van het straatwerk en/of de oprit zoveel als mogelijk tot de oude / 
originele staat terug te brengen. De verkoper geeft hiertoe geen garantie, 
maar zal zich inspannen het genoemde resultaat te bereiken; 

c) defecten die het gevolg zijn van: 
- ongeoorloofd gebruik dan wel foutief of onzorgvuldig gebruik van de 

laadoplossing; 
- tekortkomingen van door de klant ingeschakelde derden; 
- door de klant aangebrachte aanpassingen aan de laadoplossing, onjuiste 

installatie dan wel montage door de klant of door de klant 
ingeschakelde derden; 

- gebruik van de laadoplossing door de klant voor een ander doel dan is 
aangegeven door de verkoper waaronder verkeerd gebruik van de 
laadoplossing en handelingen niet conform de instructies van de 
fabrikant van de laadoplossing en/of verkoper; 

- slijtage 
4.  De garantie komt te vervallen bij doorverkoop van de laadoplossing door de 

klant.   



5. De eventuele uit te voeren periodieke onderhoudswerkzaamheden hebben 
geen effect op de garantie dan wel de garantieperiode.  

 
Artikel 12 Betaling   
 

1. Tenzij anders overeengekomen is de klant verplicht direct bij het voltooien van 
het bestel- en betaalproces op de web-omgeving van de verkoper, de op hem 
rustende betalingsverplichting aan de verkoper te voldoen.  

2. Tenzij anders overeengekomen is de klant verplicht de facturen dan wel offertes 
van de verkoper binnen de termijn op de factuur dan wel offerte te voldoen.  

3. In het geval van installatie van de laadoplossing dient de consument een 
voorschot te betalen alvorens er gestart zal worden met de 
installatiewerkzaamheden op locatie van de consument. Indien betaling van het 
voorschot niet dan wel niet tijdig door de verkoper is ontvangen, zal er geen 
start kunnen worden gemaakt met de installatiewerkzaamheden. De verkoper is 
gerechtigd de start van werkzaamheden uit te stellen tot de consument het 
voorschot heeft betaald.  

4. In het geval van installatie van de laadoplossing dient de zakelijke klant 50% van 
de factuur behorende bij de overeenkomst dan wel offerte aan de verkoper te 
voldoen alvorens er gestart zal worden met de installatiewerkzaamheden op 
locatie van de zakelijke klant. Indien de deelbetaling van de factuur niet dan wel 
niet tijdig door de verkoper is ontvangen, zal er geen start kunnen worden 
gemaakt met de installatiewerkzaamheden. De verkoper is gerechtigd de start 
van werkzaamheden uit te stellen tot de zakelijke klant de deelbetaling heeft 
betaald. 

5. Op de klant rust de verplichting onjuistheden in de door de klant verstrekte 
betaalgegevens onverwijld aan de verkoper mede te delen. 

6. Indien de klant niet of niet tijdig voldoet aan de op hem/haar rustende 
betalingsverplichting na het verstrijken van de bij het aanbod geldende 
betalingstermijn stuurt de verkoper de klant een herinnering/aanmaning om 
binnen 14 dagen alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien de klant 
in gebreke blijft aan de betalingsverplichting binnen de in de 
herinnering/aanmaning gestelde termijn te voldoen is de klant over het 
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper 
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij de klant 
in rekening te brengen conform de staffel behorende bij de Wet normering 
buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.   

 
Artikel 13 Meerwerk  
 

1. De verkoper kan genoodzaakt zijn meerwerk bij de klant in rekening te brengen. 
Onder meerwerk verstaat de verkoper:  
- bijkomende / extra werkzaamheden die ten tijde van het opstellen van  
  de overeenkomst dan wel uitgebrachte offerte niet naar voren zijn  
  gekomen bij de informatietoevoer aan de verkoper door de klant en   
  deze informatie redelijkerwijs wel doorgeven had kunnen dan wel  
  moeten worden aan de verkoper; 



-  bijkomende / extra werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de  
  installatiewerkzaamheden nodig blijken en in alle redelijkheid niet te  
  voorzien waren; 
-  bijkomende / extra / afwijkende werkzaamheden op verzoek van de  
  klant.  

2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal de verkoper de klant informeren over 
het meerwerk en verzoeken om akkoord voor uitvoering van het meerwerk. De 
verkoper kan kiezen het meerwerk apart van de uitgebrachte offerte en/of 
reeds gesloten overeenkomst in rekening te brengen of de uitgebrachte offerte 
en/of reeds gesloten overeenkomst te wijzigen.  

3. De verkoper is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat 
overeenstemming is bereikt. Na akkoord van de klant zal de verkoper de 
installatiewerkzaamheden pas eerst voortzetten en zal de verkoper gerechtigd 
zijn de meerwerkkosten in rekening brengen bij de klant.  

4. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over het uit te voeren meerwerk 
en/of de klant geen akkoord verleent voor het uit te voeren meerwerk dan zal 
de verkoper beoordelen of de werkzaamheden al dan niet op aangepaste wijze 
en in beperkte vorm kunnen worden voortgezet. Indien dit naar oordeel van de 
verkoper niet het geval blijkt te zijn dan zal de verkoper de werkzaamheden 
stopzetten en is de klant verplicht de reeds door verkoper gemaakte kosten na 
verrekening van de ontvangen betaling van de klant met deze kosten aan de 
verkoper te betalen. Mocht blijken dat de verkoper meer kosten heeft gemaakt 
dan is de verkoper gerechtigd deze kosten bij de klant in rekening te brengen en 
is de klant verplicht deze kosten aan verkoper te bepalen. 

5. Indien er kosten zijn verbonden aan het ongedaan maken van de reeds 
verrichtte installatiewerkzaamheden dan zal de verkoper deze kosten bij de 
klant in rekening brengen en is de klant verplicht deze kosten aan verkoper te 
vergoeden.   
 
 

Artikel 14 Afspraken ten behoeve van een installatie en/of levering laadoplossing  
 

1. Met de klant wordt een afspraak ingepland voor de levering en/of installatie van 
de door de klant afgenomen laadoplossing. 

2. Indien de klant de afspraak wilt verzetten of annuleren dan dient de klant dit 
minimaal 48 uur voor datum afspraak schriftelijk te melden aan de verkoper. 
Indien de klant dit niet dan wel niet tijdig meldt aan verkoper dan is de klant de 
door de verkoper gemaakte kosten waaronder voorrijkosten en/of 
transportkosten alsook de daadwerkelijk reeds gemaakte kosten door de 
verkoper aan de verkoper verschuldigd.  

3. Mocht de klant op de afgesproken datum en tijdstip van de afspraak niet thuis 
zijn dan is de verkoper gerechtigd de voorrijkosten en/of transportkosten bij de 
klant in rekening te brengen. Met de klant zal vervolgens een nieuwe afspraak 
worden gemaakt ten behoeve van de levering en/of installatie van de 
laadoplossing. 

4. Voordat de installateur start met de installatiewerkzaamheden maakt de 
installateur een schouwing van de locatie en installatiesituatie van de klant met 



behulp van foto’s en omschrijvingen. De klant dient voorafgaand de start van de 
installatiewerkzaamheden de door de installateur gemaakte schouwing te 
controleren en bij een juiste weergave van de locatie en installatiesituatie voor 
akkoord te tekenen.  

5. Nadat de installatiewerkzaamheden zijn verricht en bij oplevering van de 
laadoplossing door de verkoper dient de klant bij akkoord te tekenen voor de 
oplevering van de laadoplossing.  

6. Voor aankomst van de installateur op locatie bij de klant, dient de werkplek voor 
de installateur schoon, opgeruimd en toegankelijk voor de installateur te zijn. 

7. Indien blijkt dat er sprake is van puin dan wel puingrond op locatie van de klant 
en de klant dit niet voorafgaand de installatie heeft doorgegeven dan zal de 
installateur contact opnemen met de verkoper over de situatie en zal de 
verkoper een hierop aangepaste offerte dan wel hierop aangepaste 
overeenkomst opstellen en aan de klant versturen. Na akkoord van de klant met 
de aangepaste offerte dan wel aangepaste overeenkomst zal de verkoper een 
nieuwe afspraak met de klant inplannen of indien mogelijk direct na akkoord 
van de klant aan de installateur de toestemming verlenen voor doorgang met de 
installatiewerkzaamheden op locatie van de klant.  

8. Indien er sprake is van extreme weersomstandigheden waardoor de installatie 
op afgesproken datum en tijdstip geen doorgang kan vinden dan meldt de 
verkoper dit aan de klant en zal er met de klant een nieuwe afspraak worden 
gemaakt. Onder extreme weersomstandigheden wordt onder meer doch niet 
uitsluitend verstaan:  
- hevige regenval waardoor de verkoper geen garantie kan geven voor het  
  veilig en deugdelijk uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of  
  installatiewerkzaamheden;  
-  een buiten temperatuur van beneden de –10 graden Celsius; 
- een buiten temperatuur van boven de +31 graden Celsius;  
- bevroren grond op de locatie van de klant; 
- sneeuwval; 
Bij twijfel over de doorgang van werkzaamheden bij extreme 
weersomstandigheden ligt het definitief besluit bij de verkoper.  

 
Artikel 15 Oplevering, verwijdering of verplaatsing van de laadoplossing  
 

1. Oplevering van de laadoplossing vindt plaats nadat de 
installatiewerkzaamheden zijn verricht en op aanduiden van de installateur dan 
wel verkoper.  

2. De klant of een door de klant hiertoe schriftelijk gemachtigde dient bij de 
oplevering fysiek aanwezig te zijn. 

3. De klant dient alle gebreken in/van de laadoplossing die de klant tijdens 
oplevering vaststelt, terstond te melden aan de installateur doch in ieder geval 
voorafgaand de aanvaarding van de oplevering door de klant. De 
geconstateerde gebreken in/van de laadoplossing zullen worden opgenomen in 
het opleverdocument en door verkoper worden hersteld of vervangen indien de 
verkoper hier (wettelijk) verantwoordelijk voor blijkt te zijn.   



4. Aanvaarding van de oplevering vindt plaats door ondertekening van het 
opleverdocument van verkoper door de klant. 

5. Indien de klant de oplevering van de laadoplossing uitdrukkelijk afwijst, dient de 
klant binnen 48 uur na opmaak van het opleverdocument door de installateur 
dan wel verkoper, aan verkoper gemotiveerd te melden om welke redenen de 
oplevering is afgewezen.  

6. Kleine gebreken die de ingebruikneming van de laadoplossing niet hinderen en 
die binnen redelijke termijn door verkoper kunnen worden hersteld 
rechtvaardigen geen afwijzing van het opleverdocument.  

7. Gebreken die door de klant niet zijn gemeld, zoals omschreven in het derde lid 
van dit artikel, zijn door aanvaarding van het opleverdocument door de klant 
geaccepteerd.  

8. Indien de klant de laadoplossing eerder in gebruik neemt dan ondertekening van 
het opleverdocument heeft plaatsgevonden dan zal het moment van 
ingebruikneming door de klant gelden als aanvaarding van de oplevering van de 
laadoplossing. Het controleren van de laadoplossing in het bijzijn van de 
installateur geldt niet als ingebruikneming.   

9. Indien de klant aan de verkoper verzoekt de reeds geïnstalleerde laadoplossing 
te verwijderen of te verplaatsen naar een andere locatie dan zal de verkoper 
hiervoor een nieuwe overeenkomst sluiten dan wel nieuwe offerte 
overeenkomen met de klant.  

10. De verkoper is bij verwijdering of verplaatsing van de laadoplossing niet 
gehouden de locatie in oorspronkelijke staat terug te brengen / te herstellen. 
Indien de klant dit wenst kan de klant hiertoe een verzoek doen bij de verkoper 
waarna de verkoper de locatie en bijhorende werkzaamheden beoordeelt en 
indien de opdracht hiertoe door verkoper wordt aanvaard zal de verkoper ten 
behoeve van deze werkzaamheden een overeenkomst dan wel offerte opstellen 
en ter akkoord aan de klant voorleggen. Na ondertekening zal de verkoper een 
afspraak voor herstelwerkzaamheden van de locatie met de klant maken. 

11. Indien de klant de laadoplossing wenst te verplaatsen dient de klant zelf zorg te 
dragen voor het transport en de opslag van de laadoplossing. 

 
 

Artikel 16 Herroeping en bedenktermijn consument  
 

1. De consument heeft het recht om binnen de bedenktermijn van 14 dagen 
zonder opgave van redenen de overeenkomst gesloten tussen partijen te 
ontbinden en de aangekochte producten aan de verkoper te retourneren. De 
consument krijgt in dat geval de volledige aankoopprijs inclusief de eventueel 
betaalde verzendkosten voor verzending van het product aan de consument 
door de verkoper terug binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de 
verkoper.  

2. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals benoemd in 
het voorgaande lid van dit artikel meldt de consument dit aan de verkoper 
binnen de bedenktermijn door middel van het model formulier voor herroeping 
zoals aangehecht aan deze algemene voorwaarden onder bijlage 1, welke tevens 
kan worden gedownload op de web-omgeving van de verkoper, of op andere 



ondubbelzinnige wijze. De consument ontvangt een bevestiging van ontvangst 
van het beroep op het herroepingsrecht zoals genoemd in het eerste lid van dit 
artikel, van de verkoper  

3. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals genoemd in 
lid 1 van dit artikel, zendt de consument het product terug of overhandigt hij/zij 
het product aan de verkoper zo snel als mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen 
na afloop van de bedenktermijn.  

4. De bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument de producten van de 
verkoper heeft ontvangen dan wel in ontvangst heeft genomen. In het geval van 
meerdere producten in één bestelling vangt de termijn aan op de dag dat de 
consument het laatste product heeft ontvangen dan wel in ontvangst heeft 
genomen.  

5. De consument draagt het risico en de bewijslast voor tijdige en juiste 
uitoefening van het herroepingsrecht en draagt zelf de kosten voor het 
retourneren van de producten aan de verkoper. 

6. De consument zendt de producten inclusief alle toebehoren in originele staat en 
indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking retour aan de verkoper 
conform de door verkoper gegeven redelijke instructies.  

7. De consument heeft de plicht gedurende de bedenktermijn zorgvuldig om te 
gaan met de producten van de verkoper en zal dit gebruiken en controleren 
zoals de consument dit in een winkel zou mogen / kunnen doen.  

8. De consument is aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van het 
product indien de waardevermindering het gevolg is van een handelswijze 
buiten het gestelde in lid 4 van dit artikel om.  

9. In het geval de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht zoals 
genoemd in het eerste lid van dit artikel, worden alle aanvullende 
overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

10. Na ontvangst en controle van de retourzending aan verkoper zal verkoper 
binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het door de consument 
betaalde bedrag aan de consument terugstorten.  

11. Bij ingebruikname van de laadoplossing anders dan de controle van de 
laadoplossing in bijzijn van de installateur van verkoper vervalt het 
herroepingsrecht van de consument. 

12. Uitgesloten van het recht van herroeping zoals benoemd in het eerste lid van dit 
artikel zijn niet geprefabriceerde producten die volgens specificaties van de 
consument en op basis van een keuze van de consument zijn vervaardigd en/of 
die duidelijk voor een specifiek individu zijn bestemd. 

13. Uitgesloten van het recht van herroeping zoals benoemd in het eerste lid van dit 
artikel zijn onder meer doch niet uitsluitend:  
a) Laadoplossingen waarvan de installatie reeds is aangevangen; 
b) Laadoplossingen die door de klant in gebruik zijn genomen;  
c) Opleverde laadoplossingen.   

 
Artikel 17 Zekerheden – eigendomsvoorbehoud en retentierecht 
 

1. De verkoper behoudt zich het eigendom van de aan de klant geleverde 
producten voor tot het moment waarop de klant alle aan de verkoper 



verschuldigde betalingen heeft voldaan. Pas na volledige betaling van de aan de 
verkoper verschuldigde bedragen gaat het eigendom van de producten over op 
de klant.  

2. De verkoper kan de voor de klant bestemde producten die nog niet aan de klant 
zijn geleverd onder zich houden indien er sprake is van een tekortkoming in de 
nakoming van een (opeisbare betalings-) verplichting zijdes de klant. De 
redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht door de verkoper 
komen voor rekening van de klant. 

 
Artikel 18 Overmacht  
 

1. De verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
consument indien er sprake is van een overmachtssituatie en hij tot nakoming 
gehinderd wordt als gevolg van deze omstandigheid/situatie die niet aan hem is 
te wijten en/of kan worden verweten, zonder zijn wil is ingetreden en nakoming 
van zijn verplichtingen derhalve in redelijkheid niet van de verkoper kan worden 
verlangd.  

2. Onder overmacht wordt, naast al hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, onder andere doch niet uitsluitend, verstaan:  
- alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien waarop de   
verkoper geen invloed kan uitoefenen met als gevolg dat de verkoper niet in  
 staat is zijn verplichtingen na te komen; 
- ziekte; 
- noodtoestand (o.a. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, opstanden, rellen,     
  terrorisme, natuurrampen);  
- wanprestaties derden; 
- storingen in energie, internet, computer, telecom, computer virussen en  
  aanverwante storingen; 
- staking, transport-, toeleveringsproblematiek; 
- (gewijzigde) overheidsmaatregelen; 
- natuurrampen, brand, overstroming, slechte weersomstandigheden. 

3. Indien er sprake is van overmacht dan zal de verkoper de klant hiervan op de 
hoogte stellen. De verplichtingen van de verkoper worden in dat geval 
opgeschort zolang de overmachtssituatie zich voordoet en gedurende de 
nasleep van de overmachtssituatie. Indien deze situatie zich langer dan 30 
dagen voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk 
middels aangetekend schrijven, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant als gevolg van 
de overmachtssituatie mogelijk lijdt en geen schadevergoeding of soortgelijke 
vergoeding aan de consument in het geval van overmacht  verschuldigd. 

 
Artikel 19 Aansprakelijkheden 
 

1. De verkoper is enkel aansprakelijk voor schade voor zover die schade voortvloeit 
uit opzet of bewuste roekeloosheid. 



2. Indien de verkoper aansprakelijk is voor enige schade dan is hij slechts 
aansprakelijk voor de directe schade die verband houdt met - of voortvloeit uit 
de overeenkomst tussen partijen.  

3. De totale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de tussen 
partijen bedongen verkoopprijs exclusief BTW voortvloeiende uit de 
overeenkomst waarop de schade betrekking heeft of een gedeelte hiervan. 

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in producten zoals genoemd 
in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. 

5. De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in het opgeleverde 
(esthetisch) resultaat van het straatwerk en/of de oprit van de klant na het 
verrichten van installatiewerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden en herstel 
van het straatwerk en/of de oprit. De klant vrijwaart de verkoper van 
aanspraken van derden met betrekking tot het straatwerk en/of de oprit van de 
klant.  

6. De door de verkoper gebruikte omschrijvingen en afbeeldingen op de web-
omgeving van de verkoper zijn slechts ter indicatie en kunnen geen aanleiding 
geven voor vaststelling van aansprakelijkheid dan wel schadevergoeding dan wel 
reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst dan wel recht geven op 
opschorting van de verplichtingen van de consument jegens de verkoper. 

 
Artikel 20 Ontbinding  
 

1. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst aan de zijde van de verkoper heeft de klant het recht de 
overeenkomst te ontbinden tenzij deze tekortkoming gezien de bijzondere aard 
of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.  

2. In het geval de nakoming van de overeenkomst door de verkoper niet blijvend 
of tijdelijk onmogelijk is dan kan de ontbinding pas plaatsvinden indien de 
verkoper in verzuim is.  

3. Indien er sprake is van verzuim aan de zijde van de klant, de klant zijn 
verplichtingen niet of niet tijdig nakomt en/of de verkoper kennis heeft 
genomen dat er omstandigheden bestaan die hem gronden geven te vrezen dat 
de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen dan heeft de 
verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en van de klant een 
schadevergoeding te vorderen indien de verkoper hierdoor schade lijdt. 

4. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien de klant enige verplichting 
voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt alsook de klant 
binnen de door de verkoper gestelde redelijke termijn voor nakoming middels 
schriftelijke aanmaning zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet 
nakomt.  

 
Artikel 21 Reclames  
 

1. De klant dient klachten over producten dan wel laadoplossing direct doch 
uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de producten en na installatie van de 
laadoplossing bij de verkoper in. Indien er 7 dagen zijn verstreken kan er niet 



gerechtvaardigd meer worden gereclameerd, tenzij er sprake is van een 
(verborgen) gebrek die na tijdige controle voor de klant niet waarneembaar was. 

2. Indien er sprake is van een (verborgen) gebrek zoals genoemd in het eerste lid 
van dit artikel van de algemene voorwaarden dan dient de klant onmiddellijk 
doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van het ( verborgen) gebrek, de 
verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.   

 
Artikel 22 Wijziging algemene voorwaarden, nietigheid en vernietiging en geschillen  
 

1. De verkoper is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te vullen dan wel te 
wijzigen. 

2. Enkel in het geval er sprake is van een wezenlijke wijziging waardoor de kern van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden 
veranderd heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.  

3. Indien er sprake is van een nietige of vernietigbare bepaling in deze algemene 
voorwaarden tast dat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet 
aan en zal worden vervangen door een bepaling die naar aard en inhoud gelijk 
zal zijn aan de bedoeling van partijen tijdens het sluiten van de overeenkomst en 
de geest van de deze algemene voorwaarden. 

4. Indien er over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onduidelijkheid bestaat dan dient/ dienen de bepalingen zoveel 
als mogelijk worden uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.  

5. Eventuele geschillen die verband houden met de overeenkomst, uitgebrachte 
offerte en/of deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Utrecht dan wel de rechter in wiens arrondissement het geschil dient 
te worden voorgelegd conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.  

 
Artikel 23 Toepasselijk recht 
 

1. Het Nederlands recht is van toepassing.  
  



BIJLAGE 1: Modelformulier voor herroeping consumenten 
 

Dit formulier dient u te gebruiken indien u de overeenkomst wil herroepen 
 
Aan:  …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
[ naam en adresgegevens van de verkoper] 

  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 [ telefoonnummer/faxnummer/e-mailadres verkoper] 
 
 
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten:  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
[aanduiding product] 
 
herroep/herroepen* 

 
 
- De producten zijn besteld op*/ontvangen op*  

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
[datum ontvangst  producten] 

 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

- [Naam en adres consumenten(en)] 
  
 
- …………………………………………………………… 

[Handtekening consument(en)]  
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

 


