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 DE VITAEMOBILITY GIDS 
 MEER KLANTEN VOOR JE BEDRIJF MET EEN DUURZAAM IMAGO! 

 
 PLAATS EEN LAADPUNT EN PROMOOT JOUW ACTIVITEIT BIJ #EV RIJDERS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORSTEL 
Abonnement Business Charging 
 
Type: 100.PP.11_2 Publiek 
 

VitaeMobility bvba 
Fabrieksstraat 38 bus 8 

2547 Lint 
T: +32 473 / 94 98 27 

E: info@vitaemobility.eu 
www.vitaemobility.com 

BE 0833.026.991 

CONSESSIE KIA MOTORS 
 

Ter attentie van dhr./mevr. 
M I  0032 xxx xxxxxx 
E  I  xxxxx@xxx.xx 
 
Straatnaam n° 
PC_xxxx  PLAATS 
 
BTW-nummer: BE xxxx xxx xxx 
 
 

DATUM:  15/09/2016 
 
REFERENTIE: 20160915_VM16126_1_v0 
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BUSINESS CHARGING 
Tijdens uw dagelijkse activiteiten uw elektrisch voertuig opladen. Met de 
beschikbare laadsnelheid resulteert dit al snel in 80 tot 300 km extra rijbereik. 
 
Benieuwd op welke locaties dit kan? 
 
Bezoek onze DEMO-pagina www.VMGuide.eu 

Algemene kenmerken van het abonnement 
 
• JOUW LOCATIE IN DE ONLINE GIDS  
- Je bedrijf krijgt een individuele pagina in de online gids. Deze bevat onder 
andere algemene informatie, foto’s, referenties, etc.  
- Selectie van je locatie op basis van activiteit, regio of laadtype.   
- Er is mogelijkheid tot individuele promotie specifiek naar jouw doelgroep. 
- Neem een kijkje op www.VMGuide.eu 
 
• KWALITATIEVE LAADDIENST 
- Laadpaal met laadsnelheid tot 100 km rijbereik per uur. 
- Twee wagens die simultaan opladen. 
- SmartGrid functie voor aansluitingen met een beperkt vermogen. 
- Geschikt voor elk type elektrisch of plug-in hybrid wagen. 
- Uitbreidbaar aantal laadpunten in functie van succes! 
 
• GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID VOOR DE #EV RIJDER  
- #EV rijder selecteert op basis van activiteit, regio of type laaddienst. 
- Reservatie van het laadpunt mogelijk. 
- Online bediening via mobiele applicatie. 

 

 
 
Inbegrepen in het abonnement 
- Je individuele pagina in de VitaeMobility Gids met rechtstreekse link naar de 
laadpunten. 
- De ter beschikkingstelling van twee laadpunten. 
- Jouw persoonlijk account voor het beheer en facturatie van de laadsessies. 
- Online bediening van de laadpunten met Smart Grid-functie. 
- Verzekering van het laadpunt 
- Onderhoud en storingsdienst. 
- 24/7 helpdesk. 
- Site Survey 
- Opmaak webpagina op basis van door klant aangeleverde informatie 
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  Commerciële voorwaarden 
Prijs per maand (exclusief BTW): 165,00 EUR 
Looptijd: 60 maanden 
Betaling: Domiciliëring, Maandelijks 
 
Op dit voorstel zijn de algemene voorwaarden van VitaeMobility hieromtrent 
van toepassing. 
 
Bijzondere voorwaarden: 
Klant stelt in het contract van het abonnement parkeerplaatsen ter 
beschikking aan VitaeMobility met betrekking tot het leveren van 
laaddiensten, met eigendomsvoorbehoud op de lader voor VitaeMobility. 

 
Niet inbegrepen in het abonnement 
- Installatiekosten voor aansluiting en plaatsing van de laadpaal. 
- Keuring van de elektrische installatie na aanpassingen. 

 
 

TERUGVERDIENMODEL 
 
Laaddiensten worden betalend aangeboden. 
VitaeMobility biedt de laaddienst aan éénvormig tarief aan. 
85% van de inkomsten op de laadsessies zijn voor de locatie. 

 

 
 
 
Wij hopen U hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en blijven 
uiteraard verder ter beschikking voor verdere inlichtingen omtrent dit voorstel. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
VitaeMobility bvba 
Gunter De Pooter 

 
 
 

 
Akkoord klant 
 
Naam: 
Datum: 
Ondernemingsnummer: Handtekening & bedrijfsstempel 

 


