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Actievoorwaarden  
 

 

1. De Actie 

Klanten bij Nederlandse Nissan dealers krijgen bij de aankoop van een nieuwe Nissan LEAF in 

de maand september 2018 een Vandebron Laadpas aangeboden. Klanten vragen samen met de 

dealer de Laadpas aan en ontvangen de Laadpas inclusief instructies voor activatie bij de 

aflevering van de auto. 

2. De Laadpas 

Met de Laadpas kun je de elektrische auto opladen bij alle laadpunten waarmee Vandebron een 

roamingovereenkomst heeft in Nederland en in overige landen in Europa.  

3. Het laadtegoed 

Bij de activatie van de Laadpas wordt het tegoed van de Laadpas door Nissan opgewaardeerd 

met een bedrag van €1.000,- inclusief BTW. 

4. Geldigheid 

 Het laadtegoed is drie jaar na activatie geldig. Hierna vervalt het tegoed.  

5. Abonnementskosten 

Tijdens het eerste jaar na activatie neemt Vandebron de abonnementskosten voor de Laadpas 

voor haar rekening. Vanaf het tweede jaar bedragen de abonnementskosten €3,50 inclusief BTW 

per maand. Voor bestaande klanten (per huishouden) met een energiecontract bij Vandebron 

bedragen de abonnementskosten €1,50 inclusief BTW per maand. De abonnementskosten zullen 

in eerste instantie op het laadtegoed worden ingehouden. Indien het laadtegoed niet meer 

toereikend is, zullen de abonnementskosten met de op grond van onder punt 6 afgegeven SEPA-

machtiging geïncasseerd worden.  

6. SEPA-machtiging 

Bij de aanvraag van de Laadpas moet de klant akkoord gaan met een SEPA-machtiging voor de 

incasso abonnementskosten. 

7. Overdraagbaarheid 

Het laadtegoed is overdraagbaar aan derden. Voor de overdracht van het laadtegoed moeten de 

NAW-gegevens van de nieuwe eigenaar aan Vandebron worden doorgegeven. Daarnaast moet 

de nieuwe eigenaar ook akkoord gaan met een SEPA-machtiging voor de incasso 

abonnementskosten.  

8. Bestaande pashouders 

Bestaande houders van een Vandebron Laadpas kunnen hun Laadpas aanmelden voor het 

laadtegoed. 

9. Inwisselbaar 

Het Laadtegoed is niet inwisselbaar voor een bedrag in geld. 
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10. Algemene voorwaarden 

Op het gebruik van de Vandebron Laadpas zijn de Algemene Voorwaarden Laadpas en Laadpaal 

van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien bij de aanmelding en worden tevens 

met de bevestiging meegestuurd. 

11. Overige 

a. Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere acties van Vandebron of haar 

partners; 

b. Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere acties van Nissan en is niet van 

toepassing voor fleet en (private) lease orders; 

c. Vandebron en Nissan bepalen of aan de actievoorwaarden is voldaan. De administratie 

van Vandebron en Nissan is daarbij leidend; 

d. Vandebron en Nissan kunnen deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen; 

e. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, nemen Vandebron en Nissan 

een beslissing; 

f. Door mee te doen aan deze actie, accepteer je deze Actievoorwaarden. 

12. Aansprakelijkheid 

Vandebron en Nissan sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte, 

middellijke en onmiddellijke schade die intreedt als gevolg van deze actie. 

13. Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding die ten gevolge van deze winactie ontstaat is Nederlands recht van 

toepassing. 

14. Klachtenprocedure 

Vandebron probeert eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. 

Voor klachten of vragen kun je bellen naar: 088 04 44 525 of contact opnemen via: 

https://vandebron.nl/contact. 

 

 


