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OVEREENKOMST TOT LEVERING VAN EEN LAADPUNT EN ELEKTRICITEIT 

 

De ondergetekenden 

DuCoop cvba, cöoperatieve vennootschap, met maatschappelijke zetel te Poortakkerstraat 94, 9051 Gent, 
en gekend onder het ondernemingsnummer 0562.869.422, vertegenwoordigd door Peter De Smet, 
Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

hierna te noemen ‘Bedrijf’ 

En 

Gegevens eigenaar: 

 Dhr.  Mevr.  Mej. - voornaam, naam, rijksregisternummer: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Telefoon/GSM: ________________________________________________________________________ 

 Firma – naam, ondernemingsnummer, naam en functie vertegenwoordiger: 
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Telefoon/GSM: ________________________________________________________________________ 

hierna te noemen ‘Aanvrager’ 

verklaren ter zake van de voorziening van een laadpunt en stroomlevering op parkeerplaats _______ 

straat   nr en bus   

gemeente   postcode   

 

Zijn het volgende overeengekomen: 

 

1. Het Bedrijf realiseert een leverpunt op het laadpalennet voor Aanvrager. DuCoop cvba levert de 

aansluiting (bekabeling) voor een laadpunt van het merk Powerdale met maximaal 32A / 3-fazig met 

aansluiting van het type “mennekes”. De Aanvrager engageert zich om via DuCoop het laadpunt aan te 

kopen en te laten plaatsen (zie verder voor tarief).  Unieke activatie van het laadpunt en registratie van het 

stroomverbruik gebeurt via de persoonlijke toegangsbadge van de Aanvrager tot de ondergrond van de 

parkeergarage. 

2. Aanvrager stelt de overeengekomen parkeerplaats ter beschikking voor installatie door het Bedrijf en zal 

het Bedrijf toegang verschaffen voor onderhoud, afregeling of andere interventies aan het laadpunt. 

3. De betalingsvoorwaarden voor de levering van het laadpunt en de stroomafname zijn beschreven in  

artikel 6 van deze overeenkomst en in bijlage 1.  

4. Aanvrager wenst de factuur te ontvangen per (aanduiden wat van toepassing is): 

 post, op het facturatieadres: _____________________________________________________________ 
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 e-mail, op het e-mailadres: ______________________________________________________________  

De Aanvrager verbindt er zich toe om zijn e-mails regelmatig te lezen en om voldoende capaciteit in zijn 

mailbox te voorzien. Indien zijn e-mailadres wijzigt, dan brengt de Aanvrager het Bedrijf hiervan zo snel 

mogelijk op de hoogte.  

5. Aanvrager zal de facturen uiterlijk op de vermelde vervaldag per overschrijving / domiciliëring betalen via: 

Bankrekeningnummer: IBAN: _____________________________________/ BIC:_________________ 

Naam rekeninghouder:________________________________________________________________ 

6. Het tarief voor levering, plaatsing en in gebruik stelling van een laadpunt bedraagt 2.500 € excl. 6 % BTW. 

Deze prijs is geldig voor voor 15 juli 2020 ondertekende overeenkomsten, onafhankelijk van het tijdstip van 

uitvoering. Het Bedrijf engageert zich om de laadinfrastructuur bij voorlopige oplevering van de woning 

beschikbaar te stellen. Aanvrager ontvangt bij ondertekening van deze overeenkomst een voorschotfactuur 

van 500 € excl. 21% BTW. Afrekening na plaatsing. Facturen zijn binnen 14 dagen betaalbaar. 

Het tarief voor stroomlevering bedraagt bij opmaak van deze overeenkomst 25 c€/kWh ex. 6 % BTW, wat 

overeenstemt met de gemiddelde kost voor elektriciteit in Vlaanderen eind 2019. Deze kost zal jaarlijks per 1 

januari worden herzien op basis van de door de VREG gepubliceerde gemiddelde stroomprijzen in 

Vlaanderen. Aanvrager zal maandelijks de afrekening ontvangen, desgevallend samen met de verrekening 

van de warmtelevering. Facturen zijn binnen 14 dagen betaalbaar. 

Door ondertekening van de onderhavige overeenkomst verklaart de Aanvrager geïnformeerd te zijn over de 

Tariefregeling voor laadinfrastructuur en stroom van het Bedrijf. 

7. Om DuCoop zijn diensten en activiteiten te laten uitvoeren, moeten we mogelijk  uw persoonlijke gegevens 

registreren (bijvoorbeeld adresgegevens, energieverbruik, facturering rentebetalingen, enz.). Deze gegevens 

kunnen persoonlijk en gevoelig zijn. Om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) (2018) moeten we u informeren hoe we deze gegevens gebruiken en uw toestemming vragen.   

De Aanvrager geeft aan cvba Ducoop de toestemming om zijn 1) identiteitsgegevens (naam, adres, 

rijksregisternummer, telefoon, e-mail, bankrekening) en 2) verbruiksgegevens (warmte, water, elektriciteit en 

laadsessies) te registreren en verwerken in het kader van zijn aandeelhouderschap met cvba Ducoop.  

Zijn identiteitsgegevens mogen door cvba Ducoop ter beschikking worden gesteld van derden die contractueel 

met de cvba verbonden zijn in het kader van het beheer van de aandeelhoudersadministratie, communicatie 

van de cvba. Ducoop en de door haar aangestelde derden mogen deze gegevens gebruiken om te 

communiceren in verband met alle aangelegenheden die verband houden met zijn aandeelhouderschap, en 

dit tot zolang hij aandeelhouder blijf, of tot zolang wettelijke verplichtingen het bijhouden van bovenstaande 

informatie rechtvaardigen. 

Zijn verbruiksgegevens mogen door cvba Ducoop ter beschikking worden gesteld van derden die contractueel 

met de cvba verbonden zijn in het kader van de rapportering van deze gegevens aan de aandeelhouder via 

het klantenportaal voor de terugkoppeling informatie over gebruiken, optimalisatie van zijn energiediensten of 

boekhoudkundige activiteiten en facturatie. 

De verbruiksgegevens zullen worden behandeld volgens de goede code van data protection by design en 

default. De Aanvrager heeft het recht om op eenvoudig verzoek de informatie die met betrekking tot zijn 

aandeelhouderschap wordt bijgehouden te raadplegen en eventueel te laten corrigeren. Hiervoor richt hij 

desgevallend een aanvraag tot de voorzitter van de Raad van Bestuur van de cvba, op het adres van de 
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vennootschap, of door middel van een email gericht aan ducoop@cooperaties.be. Het intrekken van zijn 

toestemming heeft als gevolg dat een voorstel tot uittreding als coöperant wordt opgemaakt, conform de 

statutaire bepalingen van de cvba.  

De Aanvrager verbind zich ertoe om elke wijziging in bovenstaande informatie onmiddellijk schriftelijk of via 

email ter kennis te brengen van de cvba of de organisatie die instaat voor het beheer van de 

aandeelhoudersadministratie. 

In ieder geval mag het Bedrijf de persoonsgegevens zoals in zijn bestanden opgenomen en verwerkt, 

aanwenden voor de volgende doeleinden: uitvoering van de Overeenkomst tot aansluiting, klantenbeheer, 

betalingsbeheer, vermijden van wanbetaling, klachtenbehandeling, terugkoppeling informatie over verbruiken, 

bepalen van verbruiksprofielen, optimalisatie van zijn energiediensten, marktonderzoek, 

tevredenheidsonderzoek, informatieve campagnes, rapportering aan de overheden. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te   

Plaats  Datum  

Namens Bedrijf  Namens Aanvrager 

Naam  Naam  

Handtekening  Handtekening  
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Bijlage 1 – Facturatie en algemene voorwaarden  
 
1.1 Het Bedrijf factureert installatie en verbruik aan de Verbruiker conform de tarieven zoals 
opgenomen in de overeenkomst.  
 
1.2 Wanbetaling kan leiden tot een afsluiting van stroomlevering aan het laadpunt.  
 
1.3 Alle bedragen die de Verbruiker ingevolge de Overeenkomst tot stroomlevering en de Algemene 
leveringsvoorwaarden verschuldigd is, brengt het Bedrijf door middel van een factuur in rekening. 
  
1.4 De Verbruiker is de bedragen verschuldigd overeenkomstig de stroomlevering over het lopende 
tijdvak van afrekening. Detail van de verbruiken kan via de website van DuCoop worden 
geconsulteerd. 
 
1.5 Indien bij ondertekening van de Overeenkomst tot stroomlevering gekozen wordt voor het 
ontvangen van de facturen via e-mail, verklaart de Verbruiker zich akkoord met het feit dat alle 
facturen en eventuele herinneringsfacturen enkel via e-mail verstuurd worden. De Verbruiker verbindt 
er zich toe om zijn e-mails regelmatig te lezen en om voldoende capaciteit in zijn mailbox te voorzien. 
Indien zijn e-mailadres wijzigt, dan brengt de Verbruiker het Bedrijf hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte.  
 
1.6 De betaling van de factuur dient te gebeuren op een door het Bedrijf aangegeven bankrekening 
binnen 14 dagen na factuurdatum.  
 
1.7 Als de verschuldigde som na de vervaldag nog onbetaald is gebleven, is de Verbruiker een 
forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 6,50 euro per verstuurde aanmaning of 
ingebrekestelling verschuldigd aan het Bedrijf.  
 
1.8 Na het verstrijken van de termijn, vermeld in Artikel 1.6, is de Verbruiker van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd ten bedrage van de wettelijke 
interestvoet voor de Verbruikers met uitsluitend verbruik voor huishoudelijke doeleinden, en ten 
bedrage van de rentevoet zoals bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 
van de betalingsachterstand bij handelstransacties wat de andere Verbruikers betreft.  
Deze interest wordt berekend op het bedrag van de niet-betaalde of te laat betaalde hoofdsom, 
vermeerderd met de kosten zoals bepaald in Artikel 1.7, te rekenen vanaf de vervaldag van de 
betrokken factuur tot de datum van volledige betaling.  
 
1.9 Laattijdige betaling van één factuur heeft voor gevolg dat alle andere facturen tevens onmiddellijk 
opeisbaar zijn, ook al werd hiervoor desgevallend een afbetalingsplan (betaalovereenkomst) 
toegestaan.  
 
1.10 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van 
bezwaren/klachten tegen de factuur, tenzij een Verbruiker binnen de betalingstermijn bij het Bedrijf 
een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de factuur met redenen omkleedt. In dat 
geval wordt de betalingsverplichting van de betrokken factuur opgeschort totdat het Bedrijf over het 
bezwaarschrift heeft beslist. Indien het bedrag van een factuur betwist wordt, dient in ieder geval het 
niet-betwiste deel betaald te worden.  
 
1.11 De Verbruiker is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met 
enig bedrag dat het Bedrijf hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor 
schuldvergelijking (art. 1289 BW ev.).  
 
1.12 Indien de Verbruiker niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, deelt het Bedrijf hem dit 
schriftelijk mee in een herinneringsbrief of -mail en stelt daarbij een nieuwe termijn van betaling vast, 
met dien verstande dat indien de Verbruiker het Bedrijf heeft gemachtigd tot domiciliëring, het Bedrijf 
gerechtigd is eerst een tweede poging te doen het verschuldigde te incasseren.  
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1.13 Indien de Verbruiker 14 dagen na de herinneringsbrief nog steeds niet heeft betaald, stuurt het 
Bedrijf een aangetekende ingebrekestelling, met inbegrip van een bijkomende aanrekening van de 
kosten zoals voorzien in Artikel 1.7.  
 
1.14 Indien de Verbruiker 14 dagen na de aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet heeft 
betaald, noch een afbetalingsplan heeft geregeld, stuurt het Bedrijf een aangetekend brief met 
aankondiging van het afsluiten van de stroomtoevoer en het beëindigen van de Overeenkomst tot 
stroomlevering zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, en onverminderd het recht van het 
Bedrijf om schadevergoeding te eisen.  
 
1.15 De bepalingen inzake wanbetaling zoals opgenomen in deze leveringsvoorwaarden, houden 
geen afstand in hoofde van het Bedrijf in van het recht om integrale schadevergoeding en/of 
opschorting of beëindiging van de contractuele of reglementaire verhouding te vorderen.  
 
1.16 De Verbruiker heeft het recht om een nieuwe Overeenkomst tot stroomlevering te sluiten indien 
hij geen achterstallen meer heeft bij het Bedrijf, tenzij de eerdere Overeenkomst tot stroomlevering 
wegens een andere ernstige inbreuk werd beëindigd.  
 
1.17 Indien de Verbruiker werd toegelaten tot collectieve schuldenregeling overeenkomstig artikel 
1675, §2 van het Gerechtelijk Wetboek (en zolang de beschikking van toelaatbaarheid en/of 
aanzuiveringsregeling niet werd herroepen) of de Verbruiker zich bevindt in een situatie van 
schuldbemiddeling, zal het Bedrijf zich constructief en redelijk opstellen ten aanzien van voorstellen 
met het oog op een minnelijke aanzuiveringsregeling. 


