
Groendus Algemene  
Voorwaarden Laadpalen 

I. Algemeen deel 
Deel I van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder 
Voorstel en Overeenkomsten voor de huur en verhuur van Laadpalen, 
alsmede voor de koop en verkoop van Laadpalen. Deel II van deze 
Algemene Voorwaarden geldt in aanvulling op Deel I voor de huur en 
verhuur van Laadpalen. Deel III geldt in aanvulling op Deel I voor de koop 
en verkoop van Laadpalen. 
 
Artikel 1. – Definities 
1.1. Aanvangsdatum: de eerste dag van de maand waarin de 

Laadpalen zijn geïnstalleerd en opgeleverd, en de Laadpalen 
operationeel zijn geworden. 

1.2. Aansluiting: het punt op de Locatie waar het elektriciteitsnetwerk 
van Klant begint en dat is gelegen, gezien vanaf het Net, achter de 
elektriciteitsmeter van Klant. 

1.3. Algemene Voorwaarden: deze Groendus algemene 
voorwaarden Laadpalen. 

1.4. Consument: natuurlijke persoon of rechtspersoon in het 
bezit van een elektrisch voertuig en een Laadpas die 
middels de Laadpaal een elektrisch voertuig wil opladen. 

1.5. Gebruiker: een (mede)gebruiker of eigenaar van de 
Locatie.  

1.6. Groendus: Groendus Laden B.V. of een aan haar 
gelieerde partij. 

1.7. Ingangsdatum: de datum van ondertekening van het 
Voorstel door Klant. 

1.8. Interoperabiliteit: de mogelijkheid om met een Laadpas van 
verschillende service providers gebruik te maken van een 
Laadpaal, de uitwisselbaarheid van Laadpassen, het gebruik van 
de standaardstekker en de onderlinge kostenverrekening van 
geleverde diensten tussen Service Providers en providers van 
Laadinfrastructuur. 

1.9. Klant: de partij die met Groendus een Overeenkomst aangaat. 
1.10. Laadinfrastructuur: locatie met een of meer Laadpalen voor het 

opladen van elektrische voertuigen inclusief alle daarbij 
behorende en achterliggende installaties, alsmede, indien van 
toepassing, een afsluitbare kast waar de voedingskabel voor de 
Laadpalen binnenkomt waarin apparatuur, beveiligingen en 
schakelaars geplaatst worden voor de aansturing, monitoring, 
energieverdeling en de onderverdeling van de voedingen naar de 
Laadpalen. 

1.11. Laadpaal: een voorziening, inclusief alle daarbij 
behorende en achterliggende installaties, waar een 
elektrisch voertuig kan worden opgeladen; een Laadpaal 
kan één of meer Oplaadpunten bevatten; de benodigde 
losse laadkabel maakt geen onderdeel uit van de 
Laadpaal. 

1.12. Laadpas: een pas, benodigd voor het gebruik van de 
Laadpaal, gebaseerd op Interoperabiliteit.   

1.13. Locatie: een locatie waar de Laadinfrastructuur voor een 
of meer Laadpalen gerealiseerd wordt. 

1.14. Net: het net als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998. 
1.15. Onderhoud: zoals omschreven in Artikel 6. 
1.16. Oplaadpunt: een op de Laadpaal aanwezige voorziening 

waarmee een Consument een elektrisch voertuig door 
middel van een laadkabel van stroom kan voorzien. 

1.17. Overeenkomst: het Voorstel met alle bijlagen en deze 
Algemene Voorwaarden voor de huur of koop van 
Laadpalen. 

1.18. Tarieven: zoals omschreven in artikel 7.2. 
1.19. Transactie: iedere transactie waarbij een Consument middels 

een Oplaadpunt elektriciteit gebruikt waarbij connectietijd, 
oplaadtijd en kWh per Consument geregistreerd wordt. 

1.20. Schouw: de inspectie van de Locatie ter plekke ter 
verificatie van de door Klant aangedragen gegevens. 

1.21. Voorstel: het aanbod van Groendus voor de huur of de 
koop van de Laadpalen. 
 

 
Artikel 2. – Toepasselijkheid 
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanvragen, Voorstellen, opdrachten en 
Overeenkomsten en alle rechtshandelingen voor de 
huur of koop van Laadpalen waarbij Groendus optreedt 
als verhurende of verkopende partij, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is bepaald.   

2.2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden 
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen 
van kracht blijven en treedt Groendus in overleg met Klant 
teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de 
nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of 
vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

2.3. Groendus behoudt zich het recht voor om deze Algemene 
Voorwaarden te wijzigen en om deze wijzigingen toe te 
passen op reeds bestaande overeenkomsten. Groendus 
zal dergelijke wijzigingen steeds vooraf schriftelijk bekend 
maken bij Klant.  

2.4. Algemene voorwaarden van Klant gelden niet. De 
toepasselijkheid daarvan wordt door Groendus 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts 
geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen 
Groendus en Klant zijn overeengekomen. 
 

Artikel 3. – Locatie 
3.1. Klant stelt vanaf de Ingangsdatum de Locatie aan 

Groendus ter beschikking voor het laten plaatsen van een 
Laadinfrastructuur voor een of meerdere Laadpalen. De 
Locatie is nader omschreven in het Voorstel. Klant staat in 
voor de juistheid van die gegevens.  

3.2. De algemene, structurele en technische staat van de 
Locatie op de Ingangsdatum zal blijken uit een door 
Partijen opgemaakte tekening of fotorapportage van de 
situatie ter plaatse.  

3.3. Na akkoord van het Voorstel door de Klant heeft 
Groendus de mogelijkheid en niet de plicht een Schouw uit 
te (laten) voeren van de Locatie. Indien Groendus de 
Schouw door een derde uit laat voeren kan zij de kosten 
hiervan in rekening brengen bij Klant. 

3.4. Indien op Locatie blijkt dat de door Klant aangeleverde 
gegevens afwijken van het Voorstel, dan heeft Groendus 
het recht haar Voorstel aan te passen en een nieuw 
Voorstel uit te brengen.  

3.5. Er worden geen servicekosten voor de Locatie in rekening 
gebracht. 

 
Artikel 4. – Installatie, specificaties, oplevering 
4.1. De Laadinfrastructuur zal in opdracht van Groendus 

worden geïnstalleerd conform specificaties zoals 
beschreven in het Voorstel. Groendus zal zich naar beste 
vermogen inspannen om de Laadinfrastructuur binnen de 
aangegeven planning uit te voeren; dit is echter mede 
afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en 
materialen, verkrijgen van vergunningen, etc. 

4.2. Na oplevering van de Laadinfrastructuur zal Groendus 
daarvan mededeling doen aan Klant onder vermelding 
van de Aanvangsdatum.  

4.3. Het functioneren van de Laadinfrastructuur tot het op de 
aan Klant toebehorende Aansluiting op het Net vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid van Groendus, tenzij de 
installatie van de Laadinfrastructuur plaats vindt door of 
namens Klant. Indien de installatie van de 
Laadinfrastructuur niet voldoet aan de voorschriften van 
fabrikant of Groendus kan de Laadpaal niet worden 
aangesloten. Daaruit voortvloeiende kosten of schade 
komen voor rekening van Klant. In alle gevallen houdt de 
verantwoordelijkheid van Groendus op bij de Aansluiting 
van de Klant. 

4.4. De kosten en opbrengsten van de elektriciteit die middels 
de Laadpalen wordt geleverd, zijn voor rekening van Klant. 
 

Artikel 5. – Verplichtingen Klant 
5.1. Klant zorgt er voor dat Groendus tijdig beschikt over alle 

(technische) informatie, gegevens, beslissingen en 
wijzigingen die noodzakelijk zijn om de Laadinfrastructuur 
conform de Overeenkomst te realiseren. Klant is 
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze 
informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen. 

5.2. Klant zorgt ervoor dat de Aansluiting voldoende 
transportcapaciteit heeft voor transport en invoeding op 
het Net van de Laadinfrastructuur. Tenzij in het Voorstel 
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anders overeengekomen, zal Klant zorgen voor een 
geschikte groep met voldoende capaciteit in de meterkast 
/ verdeler en voor de bekabeling tussen de Laadpalen en 
de Aansluiting, dusdanig dat de bekabeling ter hoogte van 
de invoering van het Oplaadpunt is gesitueerd. 

5.3. Klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de 
Laadinfrastructuur op het Net. 

5.4. Klant zorgt, indien gewenst, vóór de Aanvangsdatum voor 
het inrichten van de Locatie met verkeersbord, belijning en 
eventueel aanrijbeveiliging, zoals markeringen, 
biggenruggen of hekjes, tenzij Partijen in het Voorstel 
anders zijn overeengekomen. 

5.5. Klant is verantwoordelijk voor het in goede staat van 
onderhoud en operationeel hebben en houden van haar 
elektriciteitsnetwerk, de bekabeling en de Aansluiting 
waarop de Laadinfrastructuur is aangesloten conform de 
toepasselijke normen, zoals NEN1010 en NEN3140.  

5.6. Behoudens de Laadpalen, is Klant verantwoordelijk voor 
de toegankelijkheid en het onderhoud van de Locatie, het 
parkeerbeheer en toezicht op de Oplaadlocaties, het 
onderhouden van de grond rondom de Laadpalen, en  het 
onderhouden van de parkeergelegenheid die bij de 
Laadpalen hoort. 
 

Artikel 6. – Onderhoud 
6.1. Groendus verhuurt of verkoopt de Laadpalen uitsluitend in 

combinatie met Onderhoud. 
6.2. Gedurende een termijn van tien (10) jaar na 

Aanvangsdatum verricht Groendus ten behoeve van Klant 
het Onderhoud aan de Laadpalen. Na het verstrijken van 
deze termijn wordt de termijn voor Onderhoud stilzwijgend 
telkens verlengd met een jaar, op voorwaarde, in geval 
van huur, dat de huurtermijn met eenzelfde periode wordt 
verlengd.  

6.3. Groendus verplicht zich de Laadpalen zodanig te 
onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker 
kunnen functioneren.  

6.4. Storingen kunnen aan de door Groendus ingeschakelde 
derde worden gemeld. In eerste instantie zal getracht 
worden deze storingen op afstand te verhelpen. Klant zal 
zich in redelijkheid inspannen om storingen en 
calamiteiten in overleg met Groendus te verhelpen. 
Groendus zal daartoe aan Klant een sleutel van de 
Laadpaal ter beschikking stellen. 

6.5. Groendus zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen 
om te voorkomen dat door of vanwege haar of de 
Laadpalen storingen veroorzaakt worden in, op of aan 
(elektrotechnische) apparatuur van de Locatie. 

6.6. Ingeval onderhoudswerkzaamheden prompt ter 
voorkoming van aanmerkelijke schade dienen te worden 
uitgevoerd, zal Klant op de hoogte worden gesteld opdat 
Klant de nodige maatregelen kan treffen, indien 
noodzakelijk.  

6.7. Klant verplicht zich de Laadinfrastructuur te gebruiken 
overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door 
Groendus of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het 
gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet 
opvolgen van deze aanwijzingen c.q. ondeskundig gebruik 
komt voor rekening van Klant.  

6.8. Indien Klant constateert, of er anderszins kennis van 
draagt, dat er schade aan de Laadinfrastructuur is 
opgetreden, dan wel op de hoogte is van de 
omstandigheden die de werking van de Laadinfrastructuur 
in gevaar zouden kunnen brengen, zal Klant Groendus 
daar ten spoedigste van op de hoogte stellen. 
 

Artikel 7. – Transacties 
7.1. Groendus verzorgt middels een derde partij de 

administratie van alle Transacties per Oplaadpunt. 
Maandelijks krijgt Klant een factuur met een overzicht van 
alle Transacties. Groendus verzorgt via deze derde partij 
op basis van die gegevens de facturatie van de kosten van 
elektriciteit ten behoeve van Consumenten.  

7.2. Groendus brengt aan Klant een vast bedrag per kWh, 
alsmede een vast bedrag per Transactie of een vast tarief 
per maand in rekening  ter dekking van de administratie 
van Transacties (hierna: de Tarieven). De Tarieven staan 
vermeld in het Voorstel. Groendus heeft het recht de 

Tarieven te verhogen, indien de kosten van die deze derde 
partij aan Groendus in rekening brengt, worden verhoogd. 

7.3. De Klant heeft het recht om de laadtarieven (de kosten 
per kWh) die zij aan Consumenten in rekening brengt, 
eenmaal per jaar te wijzigen binnen de door Groendus 
gestelde opties.  
 

Artikel 8. – Verplichtingen Groendus 
8.1. Groendus draagt voor eigen rekening en risico zorg voor: 

a. Het ontwerpen van de Laadinfrastructuur op de Locatie; 
b. Indien van toepassing, het aanvragen en verkrijgen van 

noodzakelijke ontheffingen of vergunningen bij het 
desbetreffende bevoegd gezag voor het plaatsen van de 
Laadpalen en de Laadinfrastructuur; 

c. Het leveren en plaatsen van de Laadpalen conform de 
toepasselijke normen, zoals NEN1010 en NEN3140; en 

d. Het afmonteren van de Laadpalen ervan uitgaande dat de 
bekabeling vanaf de Aansluiting van Klant ter hoogte van de 
invoering van het Oplaadpunt zit. 

8.2. Klant zal geen bezwaar maken tegen vergunningen en 
toestemming die zijn vereist voor het aanbrengen van 
de Laadpalen en geen handelingen verrichten 
waardoor deze vergunningen en toestemming geen 
stand meer zullen houden. 

 
Artikel 9. – Aansprakelijkheid en verzekering 
9.1. De aansprakelijkheid van Groendus voor indirecte schade 

is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval 
begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, 
omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies 
van goederen. 

9.2. In alle gevallen waarin Groendus gehouden is tot betaling 
van schadevergoeding is het bedrag per gebeurtenis per 
jaar beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar 
van Groendus uitkeert.  

9.3. Groendus vrijwaart Klant, behoudens in geval van 
overmacht, indien Klant door een derde wordt 
aangesproken voor vergoeding van schade die door een 
Laadpaal is veroorzaakt indien en voor zover die schade 
aan Groendus kan worden toegerekend. 

9.4. Groendus draagt er zorg voor dat zij een adequate 
verzekering heeft en aanhoudt tegen aansprakelijkheden 
en risico’s die verband houden met de Overeenkomst en 
zal, desgewenst, hiervan aan Klant genoegzaam bewijs 
leveren. 

 
Artikel 10. – Vertrouwelijkheid en marketing 
10.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van informatie 

in het kader van de Overeenkomst. Groendus is 
gerechtigd de door haar ontvangen informatie te delen 
met (personeelsleden of adviseurs van) haar financier of 
een groepsvennootschap, die daarvan kennis moeten 
hebben. 

10.2. Partijen verlenen elkaar hierbij toestemming voor het 
publiceren van informatie voor communicatie- en 
marketingdoeleinden op hun eigen website of sociale 
mediakanalen. Daarnaast verleent Klant aan Groendus 
goedkeuring voor het publiceren van het Laadpalenproject 
op openbare pagina’s ten behoeve van het aantrekken 
van financiering. Klant verleent hiervoor voor zover bij 
voorbaat nodig zijn medewerking. De rechten en 
verplichtingen van Partijen onder deze bepaling duren 
voort ongeacht vroegtijdige of reguliere beëindiging van 
de Overeenkomst. 
 

Artikel 11. – Overig 
11.1. Indien Klant op redelijke gronden meent dat de lay-out 

van (een deel van) de Laadinfrastructuur tijdelijk of 
permanent dient te wijzigen, zullen Partijen daarover in 
overleg treden waarbij het uitgangspunt zal zijn dat 
Groendus volledig schadeloos gesteld wordt voor de 
gevolgen. 

11.2. Groendus geeft Klant toegang tot Groendus Start: in deze 
online omgeving zijn verbruik en kosten van de Aansluiting 
zichtbaar. Klant geeft bij deze Groendus het recht de data 
van de Aansluiting en/of de Laadpalen (geanonimiseerd) 
te gebruiken voor optimalisering van de online omgeving 
MijnGroendus.  
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11.3. Klant zal op verzoek van Groendus meewerken aan het 
inzetten van de Laadpalen onder meer voor het bereiken 
van gelijktijdigheid van duurzame opwek en het mitigeren 
van onbalans, zo nodig door middel van plaatsing van een 
batterij of andere hardware op kosten van Groendus. 

 
Artikel 12. – Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
12.2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om alle 

geschillen, die het gevolg zijn van of verband houden met 
deze Overeenkomst, in eerste aanleg te beslechten 
(inclusief een geschil over het bestaan, de 
rechtsgeldigheid of de beëindiging van deze 
Overeenkomst) of ter zake enige niet-contractuele 
verbintenis voortvloeiende uit of verband houdende met 
deze Overeenkomst. 

 
II. Huur en verhuur Laadpalen 
Deel II van deze Algemene Voorwaarden zijn, in aanvulling op het 
algemene Deel I van deze Algemene Voorwaarden, van 
toepassing in het geval er sprake is van huur door de Klant en 
verhuur door Groendus van Laadpalen. 
 
Artikel 13. – Huur en verhuur van Laadpalen 
13.1. Groendus verhuurt aan Klant, zoals Klant huurt van 

Groendus, de Laadpalen. De huur van de Laadpalen 
wordt aangegaan voor een periode die eindigt tien (10) 
jaar na de Aanvangsdatum. Na het verstrijken van deze 
termijn wordt de huurperiode stilzwijgend telkens 
verlengd met een jaar. 

13.2. De Laadpalen worden door Groendus aan Klant ter 
beschikking gesteld op basis van operational lease, in 
samenhang met het Onderhoud. 
 

Artikel 14. – Huurprijs Laadpalen 
14.1. De huurprijs die Klant per maand aan Groendus 

verschuldigd is voor de huur per Laadpaal, te 
vermeerderen met BTW, staat vermeld in het Voorstel. 
De huurprijs is exclusief de kosten van bekabeling 
tussen Laadpalen en de meterkast en, indien van 
toepassing, de kosten van het maken van een geschikte 
groep met voldoende capaciteit in de meterkast / 
verdeler, tenzij expliciet anders overeengekomen in het 
Voorstel.  

14.2. Groendus heeft het recht de huurprijs voor de 
Laadpalen met ingang van 1 januari van ieder jaar, te 
verhogen met een percentage gelijk aan de CPI (CPI 
2020 = 100). 

14.3. De huurprijs voor de Laadpalen is bij vooruitbetaling 
verschuldigd in euro en moet voor de eerste dag van de 
maand waarop de betaling betrekking heeft volledig 
door middel van automatische incasso zijn voldaan op 
rekening van Groendus. Indien geen automatische 
incasso mogelijk is dan is Klant per kwartaal bij 
vooruitbetaling de huur verschuldigd, waarbij Groendus 
een opslag van EUR 2,50 per maand in rekening brengt. 

14.4. Bij te late betaling van de huurprijs voor de Laadpalen 
verkeert Klant van rechtswege in verzuim. Klant is 
alsdan de wettelijke handelsrente over het uitstaande 
bedrag verschuldigd.  
 

Artikel 15. – Locatie 
15.1. Indien Klant geen eigenaar, maar huurder is van de 

Locatie, staat Klant er voor in dat de eigenaar van de 
Locatie instemt met het gebruik van de Locatie voor het 
plaatsen en onderhouden van de Laadinfrastructuur. 
Voor zover Gebruikers op de Ingangsdatum rechten 
hebben met betrekking tot de Locatie, staat Klant 
ervoor in dat de betreffende Gebruikers zowel het 
(mede) gebruik, als de rechten van Groendus die 
voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen respecteren. 

15.2. Indien bij het einde van de huur van de Laadpalen blijkt 
dat geen tekening of fotorapportage van de Locatie 
voorhanden is zoals bedoeld in artikel 3.2, wordt 
Groendus geacht de Locatie te hebben ontvangen in de 
staat waarin de Locatie zich alsdan op dat moment 
bevindt. 
 

Artikel 16. – Verplichtingen van Klant 
16.1. Klant zal dulden dat Groendus toegang heeft tot de 

Locatie ten behoeve van het installeren, onderhouden, 
monitoren, repareren, aanpassen en verwijderen van de 
Laadinfrastructuur. 

16.2. Klant zal de Laadinfrastructuur niet verwijderen, 
aanpassen of beschadigen en zal niet toestaan dat 
anderen dan Groendus de Laadinfrastructuur 
verwijderen, aanpassen of beschadigen. 

16.3. Klant zal geen verbouwingen of andere wijzigingen op 
de Locatie (laten) uitvoeren of toestaan of 
overeenkomsten aangaan die het huurgenot van de 
Laadpalen kunnen beperken. 

16.4. Klant zal geen stickers of andere 
eigendomsmarkeringen van Groendus op (delen van) 
de Laadinfrastructuur verwijderen of aanbrengen. 

16.5. Klant zal dulden dat Groendus alle maatregelen neemt 
ten behoeve van het zo optimaal mogelijk (laten) 
functioneren van de Laadinfrastructuur. 

16.6. Klant zal geen andere faciliteiten of installaties 
aansluiten op het elektriciteitsnetwerk behoudens 
binnen de huidige capaciteit van de Aansluiting van 
Klant (waarbij gerekend moet worden met de volle 
capaciteit van de Laadinfrastructuur) en wel in die 
mate dat het de werkzaamheid van de 
Laadinfrastructuur niet op een andere manier aantast. 

 
Artikel 17. – Eigendom van de Laadinfrastructuur 
17.1. Klant verklaart en zal dulden dat: 

a. Groendus de juridisch eigenaar van de Laadinfrastructuur is 
en blijft (ook na installatie op of aan de Locatie); 

b. de Laadinfrastructuur geen bestanddeel is van de Locatie en 
dat de Locatie zonder de Laadinfrastructuur niet als 
onvoltooid wordt gezien; en 

c. in het geval de juridische eigendom van rechtswege of 
anderszins op Klant (onbedoeld) zou overgaan, Groendus de 
economische eigendom van de Laadinfrastructuur zal 
(blijven) houden en dat, tussen Klant en Groendus, Groendus 
gezien zal worden als de exclusief gerechtigde tot de 
Laadinfrastructuur; 

d. Groendus opnieuw de juridisch eigenaar wordt van de 
Laadinfrastructuur, althans de Laadpalen nadat Groendus 
van zijn wegneemrecht gebruik heeft gemaakt en dat 
Groendus geen (schade)vergoeding ter zake aan Klant 
verschuldigd zal zijn. 

17.2. Klant zal geen acties zal ondernemen (of nalaten) die 
afbreuk kunnen doen aan de economische eigendom van 
de Laadinfrastructuur van Groendus als bedoeld in artikel 
17.1  sub c hiervoor. 

17.3. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van Partijen dat 
Groendus voor wat betreft de vennootschapsbelasting 
heeft te gelden als fiscaal eigenaar van de 
Laadinfrastructuur. Groendus zal derhalve de 
Laadinfrastructuur activeren op haar fiscale balans. Klant 
verbindt zich hierbij de Laadinfrastructuur niet te activeren 
op zijn fiscale balans. 

 
Artikel 18. – Einde huur Laadpalen 
18.1. Beëindiging van de huur van de Laadpalen vindt plaats 

door opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.  

18.2. Klant is uitsluitend tot tussentijdse opzegging van de huur 
van de Laadpalen bevoegd indien: (a) Groendus 
tekortschiet in de nakoming van een van haar materiële 
verplichtingen voortvloeiende uit de huur van de 
Laadpalen; of (b) bij faillissement / surséance van betaling 
van Groendus. 

18.3. Iedere tussentijdse opzegging geschiedt bij aangetekend 
schrijven tenminste één (1) maand voor het tijdstip 
waartegen wordt opgezegd.  

18.4. Indien Partijen ervoor kiezen de huur van de Laadpalen na 
het einde van een huurperiode niet voort te zetten, heeft 
Klant het recht de Laadinfrastructuur te kopen tegen de 
waarde in het economisch verkeer van dat moment. Klant 
kan dit recht uitoefenen tot 3 maanden voor het einde van 
een huurperiode. 

18.5. Indien Klant zijn recht tot koop van de Laadinfrastructuur 
niet of niet tijdig uitoefent, of in alle andere gevallen als 
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Groendus dat wenst, zal Klant dulden dat Groendus de 
Laadpalen wegneemt. Klant is in geen geval gerechtigd 
tot enige vergoeding in geval van het verwijderen van de 
Laadpalen. Groendus is niet verplicht de rest van de 
Laadinfrastructuur te verwijderen, noch de Locatie in de 
oude toestand te herstellen. 

 
Artikel 19. – Overdrachtsverbod 
19.1. Klant is niet bevoegd de rechten en verplichtingen uit deze 

Overeenkomst over te dragen of te verpanden. Groendus 
is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de 
Overeenkomst over te dragen aan een 
groepsmaatschappij of aan haar financier of een aan 
financier aangewezen derde. Klant verleent bij voorbaat 
hiervoor zijn medewerking. Groendus zal Klant van een 
dergelijke overdracht schriftelijk in kennis stellen. 

19.2. In afwijking van artikel 19.1 is Klant bij wijze van 
kettingbeding gehouden deze Overeenkomst over te 
dragen aan iedere rechtsopvolger ten aanzien van de 
Locatie. Klant dient Groendus van een dergelijke 
overdracht op voorhand schriftelijk te informeren. 

 
III. Koop en verkoop van Laadpalen 
Deel III is in aanvulling op het bepaalde in Deel I van deze 
Algemene Voorwaarden, van toepassing op de koop en verkoop 
van Laadpalen. 
 
Artikel 20. – Koopprijs Laadpalen 
20.1. De koopprijs die Klant aan Groendus verschuldigd is voor 

de koop van de Laadinfrastructuur staat vermeld in het 
Voorstel. De koopprijs is exclusief BTW, de kosten van 
bekabeling tussen Laadpalen en de meterkast en, indien 
van toepassing, de kosten voor het maken van een 
geschikte groep met voldoende capaciteit in de 
meterkast / verdeler, tenzij expliciet anders 
overeengekomen in het Voorstel.  

20.2. De koopprijs voor de Laadinfrastructuur is bij 
Ingangsdatum verschuldigd in euro. Bij te late betaling van 
de koopprijs voor de Laadpalen verkeert Klant van 
rechtswege in verzuim. Klant is alsdan de wettelijke 
handelsrente over het uitstaande bedrag verschuldigd.  

 
Artikel 21. – Garantie 
21.1. De garantie die Groendus geeft op de Laadpalen is gelijk 

aan de fabrieks- of productgarantie van de leverancier 
van (onderdelen van) de Laadinfrastructuur. Deze garantie 
is minimaal een jaar na Aanvangsdatum, tenzij anders 
vermeld in het Voorstel.  

21.2. Onder deze garantie valt de werking van de 
Laadinfrastructuur indien en voor zover aangelegd door 
Groendus. Indien de Laadinfrastructuur gedurende de 
garantietermijn niet of niet goed werkt, heeft Klant 
uitsluitend recht, naar keuze van Groendus, op reparatie 
of vervanging van (een deel van) de Laadinfrastructuur. 
Klant heeft geen recht op terugbetaling van de koopprijs. 

21.3. Uitgesloten van deze garantie is onder meer: de 
verbinding tussen de Laadinfrastructuur en het Net, 
schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de 
meterkast / verdeler, schade ontstaan door kortsluiting 
niet gerelateerd aan het Laadpunt; schade ontstaan 
omdat de instructies voor gebruik van de 
Laadinfrastructuur niet zijn opgevolgd; schade ontstaan 
door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen); verkleuring 
van de Laadpalen, schade ontstaan door 
(vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige 
constructie, en schade ontstaan door reparaties of 
veranderingen aan de Laadinfrastructuur die niet 
uitgevoerd zijn door Groendus, alsmede brand- of andere 
schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen is 
veroorzaakt. 

21.4. Correctief onderhoud (het vervangen van defecte 
onderdelen) buiten de garantie zoals bedoeld in artikel 21.1 
is niet inbegrepen in het tarief voor Onderhoud. Deze 
kosten worden separaat aan Klant in rekening gebracht. 
 

 

Artikel 22. – Risico en -eigendomsoverdracht 
22.1. Het risico voor (onderdelen van) de Laadinfrastructuur 

gaat over op Klant op het moment van aflevering van (de 
desbetreffende onderdelen van) de Laadinfrastructuur op 
de Locatie. 

22.2. De eigendom van de Laadinfrastructuur gaat op Klant 
over na volledige betaling door Klant van al hetgeen 
Groendus op grond van het Voorstel of Overeenkomst van 
Klant te vorderen heeft.  
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