
Algemene voorwaarden

Versie 0.5.1 (laatste wijziging 6 september 2021)

Stekker.app B.V., gevestigd te Barneveld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
76476758. Overige contactgegevens vindt u hier.

Wat doen wij? Waarom deze voorwaarden?

Wij bieden diensten aan voor hoofdzakelijk elektrische mobiliteit. Het is ons doel om duurzaamheid
betaalbaar te maken. Met dit document willen wij duidelijk maken hoe en onder welke voorwaarden wij onze
diensten verlenen.

Wie is wie?

U of uw - wij bedoelen de bezoeker van de site en/of gebruiker van onze diensten

Wij - wij bedoelen Stekker.app B.V. en/of haar medewerkers

Privacy

Voor informatie over ons privacybeleid klikt u hier.

Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld door onze
laadpas of de website te gebruiken. Door te registreren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en
komt de overeenkomst tot stand. Wij kunnen afwijken van de algemene voorwaarden indien wij dit
schriftelijk overeenkomen.

Wat verwachten wij van u?

Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk uit te voeren, dat mag u van ons verwachten. Ook van u wordt
iets verwacht, namelijk:

Stekker.app is een nieuwe dienst, wij stellen feedback op prijs, ook als iets wèl goed werkt.
Wij verwachten dat de door u verstrekte gegevens correct, volledig en actueel zijn. Indien er iets
wijzigt kunt u dit aanpassen via onze website.
Wij verstrekken u gratis één laadpas welke eigendom blijft van Stekker.app B.V.. Wij kunnen u in
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hierbij aan niet tijdig nakomen van een betalingsverplichting en/of het aanvragen van meerdere gratis
passen via verschillende accounts.
Indien u een laadpas verliest of deze gestolen is, dient u dit direct aan ons te melden. Indien aan een
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vervangende of extra pas kosten verbonden zijn, zullen wij dit melden alvorens deze toe te zenden.
Indien er door een derde kosten gemaakt worden met behulp van een pas die niet in uw bezit is
(geweest), blijft u verantwoordelijk voor deze kosten, totdat u ons in de gelegenheid heeft gesteld de
pas te blokkeren. Verlies of diefstal van uw pas dient u via uw account, danwel schriftelijk te melden.
Pas na bevestiging van ons kunt u er vanuit gaan dat deze geblokkeerd is. Indien u dit telefonisch
meldt kunnen wij dit in sommige gevallen ook accepteren.
Mocht het zo zijn dat u een beveiligingslek aantreft of vermoedt, gelieve deze direct bij ons te melden.

Verder gaat u er mee akkoord:

Dat u geen inbreuk maakt op onze rechten of die van onze klanten, waaronder merk- en intellectuele-
eigendomsrechten.
Dat u zich niet voordoet als Stekker.app B.V.
Dat u geen (delen van) systemen nabouwt die wij aan u aanbieden.
Dat u onze diensten niet gebruikt om illegale activiteiten uit te voeren.
Dat u gebruik maakt van een sterk wachtwoord dat u persoonlijk houdt en niet met anderen deelt.
Dat u zorgvuldig met uw pas om gaat. De pas is draadloos uit te lezen en deze kan gekloond of
gekopiëerd worden. Indien u misbruik vermoedt dient u dit te melden en kunnen wij de pas
deactiveren.
Dat u transacties op uw factuur waarvan u de juistheid betwist dient u binnen twee maanden
schriftelijk te melden. Indien u het aannemelijk maakt dat er een fout aan onze kant gemaakt is,
bijvoorbeeld door bewijsmateriaal aan te leveren, kunnen wij besluiten de factuur te corrigeren. In
ieder geval kunt u van ons verwachten dat wij met u naar een oplossing zoeken.

Wat zijn de kosten? Hoe brengen wij die in rekening?

Wij proberen het voor u transparant en eenvoudig te houden. Indien er in een maand door ons diensten
geleverd zijn sturen wij na afloop een factuur. Wij spannen ons er voor in om na elke maand alle transacties
te vermelden van de betreffende maand. Er kunnen onverhoopt transacties laat aan ons doorgegeven zijn,
deze zullen dan alsnog op een latere factuur opgenomen worden.

Het openstaande saldo wordt periodiek via automatische incasso van de door u opgegeven bankrekening
afgeschreven, tenzij wij schriftelijk anders overeengekomen zijn (bijvoorbeeld: vooruitbetaling of
creditcardbetaling). Wij sturen altijd een facturen alvorens een bedrag af te schrijven.

Uw eerste pas is gratis, voor extra passen geldt dit niet.

Wat gebeurt er bij storneren van de betaling?

Indien uw saldo niet toereikend is en/of u de betaling bij uw bank laat storneren zijn er extra kosten van
toepassing. U kunt te aller tijden stoppen met gebruik van uw pas om geen verdere kosten meer te maken,
maar u dient er zorg voor te dragen dat de betaling niet gestorneerd wordt. Mocht een betaling gestorneerd
worden dan mogen wij onze extra kosten (gemaximeerd op 25 euro) op u verhalen op een volgende factuur.
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Wat gebeurt er bij late betaling?

Indien er een andere betaalmethode dan automatische incasso van toepassing is en u betaalt te laat dan
hebben wij het recht de dienstverlening tijdelijk of permanent te stoppen. De betalingsverplichting blijft wel
onverminderd van toepassing. Wij kunnen het verschuldigde bedrag verhogen met wettelijke rente. Zorg bij
overboekingen altijd dat u de correcte referentie vermeldt.

Als u wilt opzeggen

Wij hanteren geen opzegtermijn. U kunt altijd opzeggen door schriftelijk contact op te nemen. Wij kunnen u
vragen u dit te bevestigen vanaf het e-mailadres waarmee u zich aangemeld heeft. Het kan zijn dat u nog
een factuur ontvangt na opzegging voor diensten die al geleverd zijn. Normaal gesproken kunt u de
Stekker.app laadpas houden en/of vernietigen.

Wie bepaalt de hoogte van de laadtarieven?

Kosten per minuut of per kilowattuur worden door de zogenaamde CPO, de exploitant van de laadpaal,
bepaald. Er kan ook een éénmalig starttarief gerekend worden. De CPO gebruikt deze inkomsten om
investeringen in laadinfrastructuur te kunnen doen, voor de netaansluiting en voor de levering van energie.
Wij betalen dit bedrag uit aan de CPO en rekenen onze eigen kosten voor onze diensten aan de CPO. Wij
passen de door de CPO gestelde tarieven slechts toe en kunnen helaas niet instaan voor de correctheid van
deze tarieven. Wij beoordelen deze tarieven niet inhoudelijk. Let op: Kosten kunnen per laadpaal en zelfs per
moment van de dag variëren. Kosten die u op één moment of één locatie gezien heeft zijn geen geschikte
indicator voor een ander moment of andere locatie.

Indien u het niet eens bent met de door de CPO gestelde tarieven die u op de factuur terugvindt, dient u dit
direct bij de CPO te melden en ons een kopie van voor ons relevante correspondentie te zenden.

Hoe lossen we geschillen op?

Als u ergens ontevreden over bent kunt u dat het beste zo snel mogelijk bij ons melden. Mochten we een
geschil hebben dan zoeken wij graag met u naar een oplossing. Op deze overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-
Hertogenbosch.

Wat als u in strijd met de voorwaarden handelt of heeft gehandeld?

Bij het niet naleven van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om opgelopen schade op u te
verhalen. Zonder reden van opgaaf en/of recht to restitutie hebben wij het recht om de dienstverlening stop
te zetten en u de toegang tot onze systemen te ontzeggen. Ook kunnen wij onze dienstverlening aan u
(tijdelijk) beëindigen als dit rechtmatig door een instantie of partner van ons verzocht wordt, bijvoorbeeld
omdat er sprake is van schade of misbruik door uw toedoen.
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Welke aansprakelijkheid bij schade is van toepassing?

Wij gaan met u een inspanningsverplichting aan om zo goed mogelijke diensten te leveren. Wij accepteren
geen aansprakelijkheid voor, onder andere:

Misbruik van uw account door een slechte wachtwoordkeuze (bijvoorbeeld: niet uniek, makkelijk te
raden, hergebruik op meerdere websites).
(In)directe schade door het niet (voldoende) functioneren van één of meer diensten of tijdens het
gebruik van een dienst van ons. Ook gederfte winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of
schade door stagnatie van uw bedrijfsvoering is geen geldige grond voor een schadevergoeding.
Het niet functioneren van diensten en/of producten van derden of een koppeling die wij met een
systeem van een derde hebben. Hieronder valt onder andere de laadinfrastructuur en/of delen hiervan
(waaronder de paslezer(s), stroomvoorziening, kabels), de parkeervoorziening, etc.
Schade die opgelopen is doordat u onzorgvuldig met uw pas om gaat. De pas is draadloos uit te lezen
en deze kan gekloond of gekopiëerd worden.
Kosten voortkomend uit een tekortkoming van onze dienstverlening, bijvoorbeeld het niet (voldoende)
kunnen laden. Voorbeeld: Indien u hierdoor een beoogde bestemming niet heeft bereikt.
Schade als gevolg van een niet functionerend ICT-systeem van een partner van ons, waaronder
internet-verbindingen, toepassingen op servers, laadinfrastructuur, etc.
Schade als gevolg van een niet correct functionerende laadpaal of stroomvoorziening.
Schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van een partij die een dienst aan ons
levert.

Niet alle laadpalen zullen werken i.c.m. onze laadpas. Niet kunnen laden via Stekker.app is geen geldige
reden om ons aansprakelijk te stellen.

Mocht u ons aansprakelijk stellen, dan is de schade die u op ons kunt verhalen niet hoger dan de het bedrag
van de kosten die wij rechtmatig bij u in rekening hebben gebracht of mogen brengen.

Overige bepalingen

Indien u gedurende 1 jaar geen gebruik maakt van de laaddiensten kunnen uw pas (tijdelijk)
deactiveren zonder de verplichting u hiervan op de hoogte te stellen. U kunt er niet van uit gaan dat
wij de pas in alle gevallen blokkeren.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst ongeldig verklaard worden dan blijven de
overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Wat gebeurt er bij wijzigingen van onze voorwaarden?

Wij kunnen onze algemene voorwaarden wijzigen. We zullen dit ruim van tevoren via e-mail of via onze
website melden.
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Stekker.app is een nieuwe dienst, wij stellen feedback op prijs, ook als iets wèl goed werkt.
Wij verwachten dat de door u verstrekte gegevens correct, volledig en actueel zijn. Indien er iets
wijzigt kunt u dit aanpassen via onze website.
Wij verstrekken u gratis één laadpas welke eigendom blijft van Stekker.app B.V.. Wij kunnen u in

Algemene voorwaarden

Versie 0.5.1 (laatste wijziging 6 september 2021)

Stekker.app B.V., gevestigd te Barneveld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
76476758. Overige contactgegevens vindt u hier.

Wat doen wij? Waarom deze voorwaarden?

Wij bieden diensten aan voor hoofdzakelijk elektrische mobiliteit. Het is ons doel om duurzaamheid
betaalbaar te maken. Met dit document willen wij duidelijk maken hoe en onder welke voorwaarden wij onze
diensten verlenen.

Wie is wie?

U of uw - wij bedoelen de bezoeker van de site en/of gebruiker van onze diensten

Wij - wij bedoelen Stekker.app B.V. en/of haar medewerkers

Privacy

Voor informatie over ons privacybeleid klikt u hier.

Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld door onze
laadpas of de website te gebruiken. Door te registreren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en
komt de overeenkomst tot stand. Wij kunnen afwijken van de algemene voorwaarden indien wij dit
schriftelijk overeenkomen.

Wat verwachten wij van u?

Wij proberen onze diensten zo goed mogelijk uit te voeren, dat mag u van ons verwachten. Ook van u wordt
iets verwacht, namelijk:

Stekker.app is een nieuwe dienst, wij stellen feedback op prijs, ook als iets wèl goed werkt.
Wij verwachten dat de door u verstrekte gegevens correct, volledig en actueel zijn. Indien er iets
wijzigt kunt u dit aanpassen via onze website.
Wij verstrekken u gratis één laadpas welke eigendom blijft van Stekker.app B.V.. Wij kunnen u in

Stekker.app

Heeft u nog een vraag?

U kunt altijd contact opnemen, zie hiervoor de contactpagina.

Privacy statement
Algement voorwaarden
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