Uw leverancier van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Garantie Plus contract
De ondergetekenden:
1.

Ecotap BV
Industrieweg 4
5281 RW Boxtel

Hierna te noemen de leverancier, en
2.

Hierna te noemen de opdrachtgever, komen het volgende overeen:
De opdracht:
Door ondertekening van dit contract neemt de leverancier op zich, de garantie van:
<omschrijving van het oplaadpunt>, welk is geplaatst op het adres Voorbeeldlaan 12, te
Utrecht.
Aanvang van het contract:
U sluit altijd een contract af per oplaadpunt. Voorwaarde is dat u dit afsluit binnen het eerste
jaar van aankoop. Het contract gaat in nadat de (Fabrieks) garantie is verlopen.
Omvang garantie:
Het Garantie Plus contract omvat het volgende:
1. Het verhelpen van alle storingen en klachten. Met uitzondering van zie:
"Uitzonderingen service"
2. Gratis vervangen van onderdelen.
3. Alle arbeid- en voorrijdkosten.
4. Klachten en storingen zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen.
5. Gratis gebruik van onze helpdesk.
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Uw leverancier van oplaadpunten voor elektrisch vervoer
Uitzonderingen service:
Niet onder dit contract vallen:
1. Het verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van het
oplaadpunt.
2. Het verhelpen van storingen voortvloeiend uit werkzaamheden welke door derden zijn
verricht.
3. Storingen die het gevolg zijn van het uitvallen c.q. onderbreken van de
nutsvoorzieningen, een onjuiste stand van elektrische schakelaars en defecte elektrische
zekeringen indien het defect niet wordt veroorzaakt door een sluiting in het oplaadpunt.
4. Het verhelpen van storingen die het gevolg zijn van blikseminslag.
5. De kosten van het voorrijden indien de leverancier na een gemaakte afspraak, zonder
tegenbericht van de opdrachtgever, geen toegang kan krijgen tot het adres of meterkast.
6. Verkeerde instellingen in de software van het elektrisch voertuig.
Aansprakelijkheid:
1. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door of ten behoeve van
de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in of aan het oplaadpunt.
2. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle eventueel gerelateerde aanspraken
van derden.
Prijs:
De prijs voor het Garantie Plus contract voor 4 jaar is vastgesteld op een bedrag van
€ 316,00 exclusief BTW.
Betaling:
Het verschuldigde bedrag dient binnen 10 dagen op de rekening van de leverancier
overgemaakt te zijn.

Garantie Plus contract Pagina 2
Ecotap® B.V. | Industrieweg 4 | 5281 RW, Boxtel | E: info@ecotap.nl | W: www.ecotap.nl
T: +31 (0) 411 – 210 210 | KvK 54694949 | BTW NL851405496 B01

Uw leverancier van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Duur van het contract:
Het aangegane contract loopt vanaf onderstaande datum waarop door opdrachtgever "voor
akkoord" is getekend. Het abonnement heeft een looptijd van 4 jaar.

De leverancier,

De opdrachtgever,

Naam

: Ecotap BV

Naam Bedrijf

:__________________________

Contactpersoon

: Kees van Bergen

Contactpersoon

:__________________________

Adres

: Industrieweg 4

Adres

:__________________________

Postcode

: 5281 RW

Postcode

:__________________________

Woonplaats

: Boxtel

Woonplaats

:__________________________

Telefoon

: 0411 - 210210

Telefoon

:__________________________

Datum: …………………….

Handtekening

Handtekening

____________________________

_______________________________
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