Actievoorwaarden
100% Groen Laden
Leuk dat je meedoet met Vandebron 100% Groen Laden! Met Groen Laden gaan we de energietransitie
versnellen door samen met jou vraag en aanbod van duurzame energie realtime op elkaar aan te sluiten.
Dit doen we door slim gebruik te maken van het laadvermogen van jouw laadpunt. Zo balanceren we het
energienet en zijn kolen- en gascentrales op den duur niet meer nodig. En jij krijgt een flinke korting op je
laadpunt. Goed bezig!
Lees deze voorwaarden goed door, zodat je weet welke voorwaarden er op actie van toepassing zijn.
Deze actievoorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden Laadpaal & Laadpas en de
Algemene Voorwaarden Energielevering
Voorwaarden:
Als nieuwe klant bij Vandebron profiteer je van een korting van € 400,- excl. BTW op de aanschaf van je
laadpunt, mits je aan de volgende voorwaarden (“Actievoorwaarden”) voldoet:
1.

Start 100% Groen Laden: De looptijd van het 100% Groen Laden is drie jaar en start op het
moment dat zowel het energiecontract actief is en het laadpunt geïnstalleerd en online is.
2. Start en duur energiecontract: Je hebt een aanbod voor een energiecontract (alleen stroom, of
stroom en gas) van Vandebron voor drie jaar aanvaard en dit contract niet binnen de wettelijke
bedenktijd ontbonden. De ingangsdatum van dit contract ligt binnen zes maanden na installatie
van het laadpunt.
3. Aankoop laadpunt: Je hebt de aanschaf en installatie van een laadpunt van Vandebron voltooid.
4. Energielevering laadpunt: Het laadpunt wordt aangesloten op de energieaansluiting waarop het
hierboven genoemde energiecontract actief is.
5. Slim laden: Je stemt ermee in dat Vandebron het laadvermogen van jouw laadpunt op afstand kan
beïnvloeden. Vandebron vermindert het laadvermogen tot ten uiterste 50% van het laadvermogen
van het laadpunt, waarmee op het moment van activatie geladen wordt, met een minimum van 3
kilowatt.
6. Beloning slim laden: Je kunt geen gebruik maken van de dienst Vandebron Slim Laden of
aanspraak maken op uitbetaling van een beloning.
7. Andere acties: De 100% Groen Laden actie is niet geldig in combinatie met andere acties en geldt
niet op reeds gedane aankopen.
De korting wordt verrekend op de factuur van de aanschaf van het laadpunt.
Wanneer zes maanden na aanschaf van het laadpunt er geen nieuw Vandebron energiecontract actief is
op het adres waar het laadpunt met korting is geïnstalleerd, zal Vandebron de vooraf toegekende korting
alsnog bij de klant in rekening brengen.
De administratie van Vandebron is leidend bij de vaststelling of aan alle voorwaarden is voldaan.
Toelichting Slim Laden: Met Slim laden worden via ons platform signalen verstuurd naar je laadpunt.
Wanneer er een tekort of overschot aan energie is op het energienet, stuurt vandebron een signaal naar je
laadpunt om langzamer of sneller te gaan laden. Wanneer dit tekort is opgelost, zal het laadpunt weer op
de volledig snelheid gaan laden.
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Op de momenten dat er een auto aan je laadpunt staat gekoppeld kan die auto, afhankelijk van de balans
op het net, geselecteerd worden om mee te doen in een collectieve bieding van 1 MW capaciteit aan de
landelijk netbeheerder. Wanneer het bod wordt geaccepteerd, zullen de geselecteerde laadpunten
bijdragen aan de balancering van het net, en wordt het laadvermogen tijdelijk afgeschaald.
Omdat er sprake is van marktwerking en andere variabelen kunnen wij je niet garanderen hoe vaak jouw
Auto of Slimme Laadpaal wordt geselecteerd. Na afloop van een moment waarin het laadvermogen werd
verlaagd, zal een verificatie gedaan worden met de slimme meter.
Je kunt geen aanspraak maken op uitbetaling van een beloning, deze zit al verwerkt in de korting van het
100% Groen Laden. Vandebron kan de wijze van selecteren van laadpunten voor slim laden of het
berekenen van de beloning altijd zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.
Wat gebeurt er na afloop 100% Groen Laden: Drie jaar na start van 100% Groen laden (Zie Voorwaarde 1)
loopt de actie af. Dat betekent dat je vanaf dat moment zelf inkomsten kunt gaan genereren met het
gebruik van je laadpunt! Daarvoor is het nog wel nodig dat je een actief energiecontract hebt bij
Vandebron. Je kunt vanaf dat moment zelf de laad voorkeuren instellen voor het gebruik van je laadpunt.
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