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OVEREENKOMST 
Abonnement Business Charging 
 
Referentie:   _________________________________ 
Datum:   _________________________________ 
 
 
TUSSEN 
 
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VitaeMobility, met 
maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Fabriekstraat 38 bus 8, ingeschreven in de 
KBO onder het nr. 0833.026.991, vertegenwoordigd door de Bvba De Pooter 
Beheer, zaakvoerder, waarvoor optreedt de Heer Gunter De Pooter, zaakvoerder,  
hierna genoemd « de dienstverlener » ; 
 
EN 
 
………………………………………….., met maatschappelijke zetel gevestigd te 
………………………………………………………..,ingeschreven in de KBO onder het nr. 
……………………….., vertegenwoordigd door………………………………………..,  
hierna genoemd « de abonnee » ; 
 
tesamen genoemd << de partijen >> 

 
 
 
 
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET DAT : 
 
1. De dienstverlener is een specialist op het vlak van 100% elektrische voertuigen en 
benadert dit op integrale wijze met onder meer aandacht voor het aanbieden van beleving, 
opleiding en informatie I oplaadsystemen voor thuis en publiek gebruik I korte en lange 
termijn huur. 
2. De dienstverlener is een beheerder van een netwerk elektrische oplaadpunten die 
met het oog op het stimuleren van elektrisch rijden hoogwaardige, technisch werkzame en 
financieel haalbare oplossingen en diensten aanbiedt en implementeert, gericht op het 
zorgeloos rijden met 100% elektrische voertuigen;  
3. Om locaties te voorzien van elektrische oplaadpunten en eenvoudig toegankelijk te 
maken voor de #EV-rijder heeft de dienstverlener een online reisgids ontwikkeld, 
VitaeMobility Gids genaamd; 
4. Dienstverlener beschikt over een platform voor het administratief, financieel en 
operationeel beheer van het laadpunt, de laadsessies en oplaadbeurten 
(http://my.vitaemobility.com/). De data is consulteerbaar door de abonnee via een standaard 
browser met login en paswoord. Het laadpunt wordt online gekoppeld met het platform; 
5. De abonnee heeft een locatie waarop een laadpunt kan worden geplaatst en 
beschikt over de nodige machtigingen om deze toestemming te geven; 
6. De abonnee wenst over te gaan tot de promotie van zijn locatie en dus het 
aanbieden van laaddiensten aan gebruikers van elektrische voertuigen; 
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WAARNA VRIJ TUSSEN PARTIJEN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
 
Artikel 1 – Voorwerp 
De dienstverlener verbindt zich ertoe de volgende diensten te leveren aan de abonnee : 
 
§ het verhuren van laadinfrastructuur met specificatie zoals op genomen in bijlage 1;  
§ het opnemen van de locatie in de VitaeMobility Gids met de specificaties zoals 

opgenomen in bijlage 2; 
§ toegang tot het platform, middels een individuele online account, waarbij gegevens 

over onder meer uitgevoerde laadsessies, configuratie van het laadpunt, smart-grid 
instellingen, tarieven kunnen worden geraadpleegd en desgevallend aangepast; 

§ de administratieve verwerking van geleverde laaddiensten en abonnementskosten 
met het oog op maandelijkse/periodieke afrekeningen; 

 
Bijlage 1 geeft een opsomming van de leveringen en diensten die zijn opgenomen in dit 
abonnement. 
 
Dit abonnement voorziet niet in de fysieke plaatsing van het laadpunt. De dienstverlener stelt 
zijn diensten ter beschikking om de plaatsing op de locatie van de abonnee te realiseren. De 
plaatsing is een prestatie die buiten de omvang van deze overeenkomst valt. 
 
Partijen kunnen in onderling schriftelijk akkoord van het voorgaande afwijken en de levering 
van bijkomende produkten en diensten overeenkomen. 
De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten te leveren volgens de regels van de kunst 
en volgens de hoogste professionele maatstaven. 
 
Artikel 2 – Duur 
Onderhavige overeenkomst treedt in werking op het ogenblik van in bedrijfname van het 
laadpunt en wordt hierbij aangegaan voor een periode van 60 maanden. Datum van in 
bedrijfname wordt vermeld op het protocol dat wordt ondertekend door partijen in 
bedrijfname. 
 
De periode van 60 maanden is onherroepelijk en niet-reduceerbaar. De abonnee kan 
evenwel besluiten om de overeenkomst te ontbinden mits betaling van een 
ontbindingsvergoeding gelijk aan 40% van de nog niet vervallen maandelijkse betalingen 
voor de lopende periode. In alle andere gevallen van vervroegde contractsbeëindiging of 
overtreding door de abonnee is deze ook gehouden om aan de dienstverlener bij wijze van 
forfaitaire vergoeding een som te betalen die gelijk is aan 40% van de nog niet vervallen 
maandelijkse aflossingen voor de lopende periode. Als er geen ontbinding van de 
overeenkomst wordt aangekondigd door de ene partij aan de andere partij drie maanden 
voor de einddatum van de overeenkomst via een aangetekend schrijven dan wordt de 
overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een achtereenvolgende periode van  1 jaar. Indien 
de abonnee bij handelsoverdracht de overeenkomst laat overnemen door een door de 
dienstverlener goedgekeurde opvolger wordt de oorspronkelijke abonnee die geen 
achterstand heeft inzake betalingen vrijgesteld van zijn verplichting, dit van de 
opzegvergoeding. 
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Onderhavige overeenkomst wordt evenwel van rechtswege en zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling ontbonden in de hierna volgende gevallen, onverminderd het recht van de 
partij die zich op het uitdrukkelijk ontbindend beding beroept, om schadevergoeding te 
vorderen :  
• in geval van faillissement van één der partijen aan onderhavige overeenkomst ; 
• in geval van een ernstige tekortkoming door één der partijen aan haar verplichtingen uit 
hoofde van onderhavige overeenkomst.  
 
Ingeval van ontbinding van de overeenkomst is de dienstverlener gerechtigd om het 
oplaadpunt te verwijderen op kosten van de abonnee en zijn alle facturen meteen 
betaalbaar. 
 
Artikel 3 – Vergoeding 
Voor de diensten omschreven in artikel 1 betaalt de abonnee aan de dienstverlener een 
vergoeding, het abonnement, op maandbasis van 165,00EUR, netto, exclusief BTW. 
Op maandbasis berekent de dienstverlener via het platform de vergoeding welke de 
abonnee aan de dienstverlener aanrekent, op basis van de vastgestelde tarieven in bijlage 
2,  en gebaseerd is op de laadsessies die in deze periode plaatsvonden op het laadpunt. 
Deze vergoeding wordt door de abonnee aan de dienstverlener gefactureerd. 
Buiten deze vergoeding is de abonnee geen andere vergoedingen of kosten aan de 
dienstverlener verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 
 
De facturatie geschiedt maandelijks, voorafgaand aan elke nieuwe maand. 
Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op vervaldatum door middel van permanente opdracht (SEPA 
document in bijlage 4). 
 
Bij gebreke aan tijdige betaling, zal de abonnee van rechtswege en zonder voorafgaandelijk 
ingebrekestelling een laattijdigheids- interest gelijk aan 10 % per jaar verschuldigd zijn, 
alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum 
van 50,00 EUR.  
 
Artikel 4 – Verplichtingen van de abonnee  
De abonnee verbindt er zich toe, teneinde de goede uitvoering van onderhavige 
overeenkomst te verzekeren : 
§ twee voor elektrische wagens publiek toegankelijke parkeerplaatsen ter beschikking 
te stellen van haar klanten; 
§ de overeengekomen vergoeding te betalen; 
§ aan de dienstverlener onmiddellijk alle problemen en voorvallen die de werking en 
bereikbaarheid van de laadinfrastructuur hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, zouden 
kunnen beïnvloeden, te melden, zoals er zijn stroomuitval, brand, overstroming, enz… en 
met het oog op een optimale dienstverlening op eerste verzoek de ongestoorde toegang te 
verlenen en te verzekeren tot haar gebouwen, inrichtingen en installaties met het oog op het 
uitvoeren der energiemonitoring; 
 
Artikel 5 - Eigendom 
De dienstverlener blijft eigenaar van de onder deze overeenkomst geleverde laadpaal met 
aanhorigheden welke op de door de abonnee ter bschikking gestelde parkeerplaatsen wordt 
geplaatst. 
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De dienstverlener verzekert de geleverde laadpaal met aanhorigheden tegen 
elektronicaschade, diefstal en schade. 
 
Artikel 6 – Nietigheid 
De gebeurlijke nietigheid van één dan wel meerdere bepalingen van onderhvige 
overeenkomst, brengt niet de nietigheid der overige bepalingen mee. Partijen zullen in 
voorkomend geval de nietige bepaling vervangen door een naar de geest gelijkaardige en 
gelijkwaardige, doch wettelijk geoorloofde bepaling. 
 
Artikel 7 – Bevoegdheid en toepasselijk recht 
 
Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van de maatschappelijke zetel 
van de dienstverlener die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan 
het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht 
aan te duiden dat het geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze 
bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus opgemaakt te……………………………., op……………………., in twee originele 
exemplaren waarvan elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
De dienstverlener      De abonnee 
 
 
Bijlage(n): 

• Bijlage 1: Offerte met specificatie van de laadinfrastructuur en aangeboden diensten 
• Bijlage 2: Specificaties van de locatie 
• Bijlage 3: Inplanting en situatieschets I Begroting van de aansluitwerken 
• Bijlage 4: SEPA document permanente opdracht 
• Bijlage 5: Opleveringsdocument 
• Bijlage 6: (facultatief) Akkoord locatie-eigenaar ivm plaatsing laadpunt en 

eigendomsvoorbehoud 
 


