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Contractuele voorwaarden 

met privéklanten 

voor het product reev dienstauto thuis opladen 

Vooraf 

(A) reev GmbH, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht München onder het 

nummer: HRB 237214 (reev of aanbieder) biedt verschillende producten en diensten op het 

gebied van elektromobiliteit aan, met name IT-infrastructuurdiensten en software-oplossingen 

voor het vastleggen en de ondersteuning van de afrekening of vergoeding van Laadprocedures 

via het internet als "Software-as-a-Service".  

(B) De klant is bestuurder van een dienstauto, die hij via zijn Werkgever ter beschikking gesteld heeft 

gekregen (in de hiernavolgende bepalingen van de overeenkomst ook wel: Dienstautogebruiker 

genoemd). Om de dienstauto op te kunnen laden maakt de klant gebruik van een eigen 

laadstation of een laadstation die wordt voorzien van laadstroom die de klant zelf aanschaft en 

(in eerste instantie) zelf betaalt. De klant wil de door het laden van dienstauto veroorzaakte 

Laadprocedures of betreffende kosten vergoed hebben van zijn Werkgever. 

(C) De Werkgever is beheerder van e-voertuigen (dat wil zeggen elektrische aangedreven 

motorvoertuigen, andere elektromobielen of hybride elektrovoertuigen), die hij aan zijn 

medewerkers (onder anderen de klant) als dienstauto ter beschikking stelt.  
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1 Geldigheid 

1.1 De voorliggende bepalingen gelden bij bestelling van het product "dienstauto thuis opladen" door 

consumenten en regelen de bepalingen waarmee deze als Dienstautogebruiker gerechtigd is om 

de Toepassing of software oplossing van reev te gebruiken. 

1.2 Bij het eerste gebruik van de Toepassing dient de Dienstautogebruiker uitdrukkelijk met deze 

voorwaarden in te stemmen. De bepalingen van de overeenkomst zijn geldig tussen reev GmbH 

en de Dienstautogebruiker. 

2 Definities 

2.1 Toepassing omschrijft de door reev en haar IT-infrastructuur beheerde software-oplossing, 

inclusief de beschikbaarstelling via het internet aan de Dienstautogebruiker als Software-as-a-

Service. 

2.2 Werkgever is de beheerder van e-voertuigen die de veroorzaakte laadkosten (meestal in het 

kader van een arbeidsrechtelijke betrekking tussen Werkgever en de Dienstautogebruiker) zal 

dragen. 

2.3 Dienstautogebruiker is de aanduiding van de bestuurder of de gebruiker van een e-voertuig van 

zijn Werkgever die de Laadprocedures van zijn dienstauto op zijn Thuislaadstation vastlegt en 

met zijn Werkgever wil afrekenen (meestal in het kader van een arbeidsrechtelijke betrekking 

tussen Werkgever en de Dienstautogebruiker) en die hiervoor het product dienstauto thuis 

opladen van reev wil gebruiken. 

2.4 Thuislaadstation is een systeem voor het opladen van e-voertuigen die wordt voorzien van 

laadstroom die door de Dienstautogebruiker zelf is aangeschaft en (aanvankelijk) zelf is betaald 

en die de Dienstautogebruiker gebruikt voor het opladen van de dienstauto. 

2.5 Laadsleutel omschrijft de voor het product dienstauto thuis opladen in de bijlage 

authenticatievarianten voorziene mogelijkheden tot authenticatie. 

2.6 Laadprocedure omschrijft het aansluiten van een elektrisch aangedreven voertuig door een 

Dienstautogebruiker aan een Thuislaadstation met een minimaal verbruik van 0,1 kWh. 

Laadprocedures die onder deze grenswaarde liggen, worden gekenmerkt als foutieve 

Laadprocedures en worden derhalve niet vastgelegd. 

2.7 reev Platform is de door reev beheerde IT-infrastructuur, waarmee de Toepassing aan de 

Dienstautogebruiker beschikbaar wordt gesteld. 

2.8 Met SaaS-diensten wordt de beschikbaarstelling van de Toepassing via het internet als 

"Software-as-a-Service" aangeduid. 
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2.9 Stroomtarief beschrijft het door de Dienstautogebruiker in de Toepassing vastgelegde 

Stroomtarief in euro/kWh (bruto). 

3 Prestaties en verplichtingen van reev 

3.1 Leveringsomvang en plaats 

De door reev te leveren SaaS-diensten komen voort uit de tussen reev en Dienstautogebruiker 

overeengekomen omvang. Daarbij is de geldende versie van de betreffende lijst van diensten ten 

tijde van de bestelling door de Dienstautogebruiker maatgevend. 

Veranderingen van de leveringsomvang kunnen met instemming van de Dienstautogebruiker 

worden overeengekomen; eenzijdige veranderingen van de leveringsomvang door reev zijn 

alleen toelaatbaar in het kader van de bepalingen van deze overeenkomst. 

Plaats van levering is de WAN-poort van de router in het datacenter van reev. De 

Dienstautogebruiker dient er zelfstandig voor te zorgen dat de levering in ontvangst kan worden 

genomen. 

Beschikbaarheid, functionaliteit, configuratie en bediening van de IT-infrastructuur en software 

die door de klant wordt benodigd is de verantwoordelijkheid van de Dienstautogebruiker, tenzij 

contractueel anders overeengekomen.  

reev behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht onderaannemers in te schakelen om aan 

haar leveringsverplichting te kunnen voldoen. 

3.2 Verlening van het gebruiksrecht 

In het kader van de SaaS-diensten verstrekt reev aan de Dienstautogebruiker het persoonlijke, 

voor de duur van de overeenkomst beperkte en niet overdraagbare of sub-licentieerbare recht 

om de Toepassing volgens voorschrift in het kader van Software-as-a-Service te gebruiken. De 

Dienstautogebruiker kan geen aanspraak maken op toegang tot en/of rechten tot broncodes of 

andere software van reev. 

reev behoudt zich het recht voor om afwijkende of aanvullende gebruiks-of licentiebepalingen van 

derden in combinatie met veranderingen van de leveringsomvang of in het kader van software-

updates aan het reev Platform of de Toepassing door te voeren, voor zover dit op basis van 

aanvullende derde componenten of veranderde gebruikers-of licentiebepalingen van derden 

noodzakelijk is en dit niet tot onredelijke beperkingen van de in de overeenkomst vastgelegde 

diensten voor de Dienstautogebruiker leidt. reev zal aan de Dienstautogebruiker de afwijkende of 

aanvullend licentiebepalingen schriftelijk bekendmaken en de Dienstautogebruiker daarbij apart 

wijzen op de veranderingen of toevoegingen. De veranderingen of toevoegingen worden 

beschouwd als door de Dienstautogebruiker te zijn bekrachtigd indien deze niet binnen een 
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termijn van twee weken na bekendmaking hiertegen bezwaar heeft gemaakt. reev zal de 

Dienstautogebruiker afzonderlijk op de gevolgen van (het uitblijven) van een bezwaar wijzen. 

3.3 Persoonsgebondenheid 

De gebruiksrechten zijn persoonsgebonden en worden uitsluitend verstrekt aan de 

Dienstautogebruiker. Publicatie of overdracht aan derden door de Dienstautogebruiker is niet 

toegestaan. 

3.4 Beheer en onderhoud van reev Platform  

Het beheer en het onderhoud van het reev Platform zijn de verantwoordelijkheid van reev. 

De gemiddelde beschikbaarheid van het reev Platform bedraagt 98% op jaarbasis. Uitgezonderd 

hiervan zijn noodzakelijke, geplande onderhoudswerkzaamheden en storingen die niet binnen de 

invloedssfeer van reev liggen. Dergelijke storingen omvatten in het bijzonder alle gebeurtenissen 

die kunnen worden gerekend tot overmacht. 

reev zal de Dienstautogebruiker naar mogelijkheid minimaal 72 uur van tevoren schriftelijk in 

kennis stellen over geplande onderhoudswerkzaamheden. Het blijft reev echter voorbehouden 

om, indien dit noodzakelijk is, ook onaangekondigde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, 

met name wanneer dit noodzakelijk is voor wat betreft de veiligheid van data en de 

bedrijfszekerheid. 

reev maakt ten behoeve van haar eigen doelstellingen adequate back-ups van de verwerkte 

gegevens en de door de Dienstautogebruiker opgeslagen gegevens. Een controle van de 

juistheid en volledigheid van de data back-ups is niet mogelijk en ook niet vereist. 

3.5 Verdere ontwikkeling en verandering van de leveringsomvang 

reev heeft het recht, maar is niet verplicht, de dienstverlening en functionaliteit van de SaaS-

diensten uit te breiden en verder te ontwikkelen. Het blijft reev voorbehouden om uitbreidingen 

en verdere ontwikkeling slechts tegen bijbetaling aan te bieden. Indien de Dienstautogebruiker 

een uitbreiding of verdere ontwikkeling verkrijgt door een (extra) overeenkomst in aanvulling op 

een bestaande overeenkomst dan zijn de huidige contractvoorwaarden van overeenkomstige 

toepassing. Indien reev na afsluiting van een overeenkomst uitgebreidere of extra functies 

kosteloos ter beschikking stelt dan gelden hiervoor eveneens de bepalingen van deze 

overeenkomst.  

reev kan de omvang van de levering en functies van de SaaS-diensten te allen tijde aanpassen 

als er sprake is van een gegronde reden, zolang hierdoor geen extra kosten ontstaan voor de 

Dienstautogebruiker en de uitdrukkelijk overeengekomen prestatiekenmerken en belangrijkste 

prestaties in grote lijnen door reev behouden blijven. Er is sprake van een gegronde reden in 
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geval van een nieuwe technische omgeving, een hoger aantal gebruikers of andere 

bedrijfseconomische redenen, zoals veiligheids-technische risico's en verstoring van de levering 

door onderaannemers. reev zal de Dienstautogebruiker minstens vier weken voor 

inwerkingtreding schriftelijk wijzen op de veranderingen. De Dienstautogebruiker heeft in dat 

geval een buitengewoon recht op opzegging (zie: artikel 12.4). 

4 Mogelijk maken van de afrekening of vergoeding van de Laadprocedures 

4.1 Mogelijk maken van de afrekening of vergoeding van de Laadprocedures via de Toepassing 

Hoofdbestanddeel van de SaaS-diensten is het mogelijk maken van de afrekening of vergoeding 

van de door de Dienstautogebruiker uitgevoerde Laadprocedures. Hiertoe kan de 

Dienstautogebruiker via de Toepassing een kwitantie van de uitgevoerde Laadprocedures 

aanmaken.  

4.2 Geen betalingsafhandeling 

Het afrekenen of vergoeden van de Laadprocedures geschiedt uitsluitend in het kader van een 

arbeidsovereenkomst tussen de Werkgever en de Dienstautogebruiker. reev is niet verplicht tot 

betalingsafhandeling. reev is slechts verplicht tot SaaS-diensten om het aanmaken van de 

kwitantie mogelijk te maken. 

5 Garantie 

5.1 Begripsbepaling 

Gebreken zijn aanzienlijke afwijkingen van de in de overeenkomst overeengekomen omvang van 

de te leveren prestaties. reev is alleen aansprakelijk voor gebreken in de Toepassing die al 

bestonden toen deze werd overhandig aan de Dienstautogebruiker, indien deze verantwoordelijk 

is voor de gebreken. 

5.2 Recht op verbetering 

Bevatten de door reev in de overeenkomst vastgelegde verschuldigde prestaties gebreken dan 

wordt reev na ontvangst van een schriftelijke klacht van de Dienstautogebruiker binnen een 

redelijke termijn in staat gesteld om de prestaties naar keuze van reev te verbeteren of opnieuw 

te leveren. Indien reev software van derden aan de Dienstautogebruiker in licentie heeft gegeven 

dan bestaat het verhelpen van het gebrek uit de aanschaf en installatie van algemeen 

beschikbare upgrades, updates of patches of in de aanschaf van een in grote lijnen gelijkwaardige 

software van derden. Als verbetering geldt ook het beschikbaar stellen van gebruiksadviezen, 

waarmee de Dienstautogebruiker de aan het licht getreden gebreken op redelijke wijze op kan 

lossen om de Toepassing te kunnen gebruiken zoals in de overeenkomst is vastgelegd. 
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5.3 Recht op mindering door de Dienstautogebruiker  

Indien het niet mogelijk is om de prestaties zonder gebreken te leveren binnen een schriftelijk 

door de Dienstautogebruiker gestelde redelijke termijn dan kan de Dienstautogebruiker de 

overeengekomen vergoeding met een redelijk bedrag verminderen. Dit geldt niet indien reev niet 

verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gebrekkige prestatie. Het recht op mindering is 

beperkt tot de hoogte van het gebrekkige onderdeel van de prestatie. 

5.4 Melding van gebreken en ondersteuning bij het verhelpen van gebreken door de 

Dienstautogebruiker  

De Dienstautogebruiker zal eventueel optredende, kennelijke gebreken zo spoedig mogelijk 

schriftelijk melden aan reev. Daarnaast zal de Dienstautogebruiker reev kosteloos ondersteunen 

bij het oplossen van de gebreken en reev alle informatie en documenten opsturen die reev nodig 

heeft voor de analyse het oplossen van gebreken. reev vergoedt de Dienstautogebruiker de 

kosten die daarbij ontstaan als en indien reev verantwoordelijk is voor de gebreken. 

5.5 Gevolgen bij onterechte melding van gebreken; onterechte gebreken 

Indien de Dienstautogebruiker melding maakt van een gebrek dat niet terug te voeren is op reev 

of een betreffende supportvraag stelt, dient de Dienstautogebruiker de tijdsinvestering van reev 

(of de door reev in de arm genomen derde partij) te vergoeden die door melding van het gebrek 

werd veroorzaakt. Datzelfde geldt indien een vermeend gebrek aan het licht komt als 

bedieningsfout van de Dienstautogebruiker of niet blijkt te bestaan (onterecht gebrek). De 

aanspraak op vergoeding is niet geldig indien de Dienstautogebruiker niet in de gaten had dat het 

hier ging om een onterecht gebrek en dit ook, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, 

niet had kunnen weten. 

6 Plichten van de Dienstautogebruiker 

6.1 Voorwaarden voor het gebruik van de SaaS-diensten 

De Dienstautogebruiker dient er onder eigen verantwoordelijkheid voor te zorgen dat alle 

benodigde instellingen en opgaven (zoals beschreven in artikel 8) in de Toepassing worden 

verricht om van de betreffende onderdelen van het prestatiepakket volledig gebruik te kunnen 

maken.  

De Dienstautogebruiker zorgt er voor dat de laadstations die zijn vastgelegd in het reev Platform 

de beschikking hebben over een werkende data- of ethernetverbinding. 
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6.2 Bescherming van toegangsgegevens 

De Dienstautogebruiker dient zijn toegangsgegevens tot het reev Platform en zijn Laadsleutel 

veilig te bewaren. Hij is verplicht om reev direct in te lichten indien het vermoeden bestaat dat 

toegangsdata of Laadsleutel in handen kan zijn van onbevoegde personen.  

6.3 Plichten met betrekking tot gegevensbescherming 

De Dienstautogebruiker is verplicht zijn data zelf regelmatig en risicoconform te beveiligen. Dit 

geldt zowel voor de data op de lokale systemen van de Dienstautogebruikers als voor de 

betreffende data die de Dienstautogebruiker op het reev Platform opslaat. 

6.4 Verstrekken van gebruiksrechten aan de inhouden van de Dienstautogebruiker 

De Dienstautogebruiker geeft reev een in tijd en plaats onbeperkt recht om van alle gebruiksdata 

die geen betrekking hebben op personen (in het bijzonder stroomverbruik en 

stroomverbruiksgegevens) die hij aan de server van reev of aan het reev Platform overdraagt, de 

gebruiksdata en inhouden zodanig te mogen gebruiken als noodzakelijk is voor milieu– 

prognoses (in het bijzonder voor analyse van de totale stroomverbruiksgegevens en het uitvoeren 

van lastmanagement). Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld. Dit gebruiksrecht 

omvat in het bijzonder het recht om gebruiksdata en inhouden te verveelvoudigen en deze, indien 

dit noodzakelijk is, aan derden ter beschikking te stellen. reev heeft het recht om aan zijn 

plaatsvervangers sublicenties te verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de naleving van de 

overeenkomst. Voor het overige is het gebruiksrecht niet overdraagbaar. reev heeft het recht om 

voor de duur van de overeenkomst gebruiksdata en -inhouden van de Dienstautogebruiker te 

behouden voor zover dit technisch en juridisch noodzakelijk is. In het bijzonder is reev bevoegd 

veiligheidskopieën van de door de Dienstautogebruiker beschikbaar gestelde gebruiksdata en -

inhouden te bewaren en dergelijke informatie, die nodig is voor boekhoud-, documentatie- en 

afrekendoeleinden, tijdelijk en permanent op te slaan.] 

7 Uitsluiting van de toegang tot het reev Platform  

7.1 reev heeft het recht om de toegang van de Dienstautogebruiker tot het reev Platform en het 

gebruik ervan te blokkeren (en daarmee de SaaS-diensten op te schorten) indien: 

(a) er aanwijzingen zijn dat de toegangsgegevens van de Dienstautogebruiker worden of 

werden misbruikt of de toegangsgegevens van de Dienstautogebruiker bij een onbevoegde 

derde zijn geraakt; 

(b) er aanwijzingen zijn dat derden zich op andere wijze toegang hebben verschaft via de aan 

de Dienstautogebruiker beschikbaar gestelde Toepassing; 

(c) de uitsluiting om technische redenen noodzakelijk is; 
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(d) reev wettelijk, op last van de rechter of op last van de autoriteiten verplicht is tot uitsluiting 

over te gaan; 

(e) de Dienstautogebruiker meer dan een maand met de betaling van de overeengekomen 

vergoeding in gebreke is; of 

(f) de Dienstautogebruiker in geval van betaling door incasso verkeerde bankgegevens heeft 

vastgelegd en vervulling van de betalingsverplichting van de Dienstautogebruiker niet 

gegarandeerd is. 

7.2 reev zal het ontzeggen van toegang binnen een redelijke termijn, echter uiterlijk één werkdag 

voor inwerkingtreding van de uitsluiting, schriftelijk aan de Dienstautogebruiker mededelen indien 

de mededeling met inachtneming van de wederzijdse belangen redelijk en met het doel van de 

uitsluiting verenigbaar is. 

8 Eisen aan het Thuislaadstation 

8.1 Registratie en vastleggen van het laadstation in de Toepassing 

Om de functie "dienstauto thuis opladen" te kunnen gebruiken moet de Dienstautogebruiker alle 

noodzakelijke data van het Thuislaadstation, evenals de voor het laadstation maatgevende 

Stroomtarief vastleggen via de Toepassing op het reev Platform. Zolang niet alle gegevens met 

betrekking tot het laadstation via de Toepassing zijn vastgelegd, kan de "dienstauto thuis 

opladen"-functie niet door Dienstautogebruiker worden gebruikt. 

8.2 Controle van het Stroomtarief 

reev controleert de vastgelegde Stroomtarief door deze te vergelijken met een door de 

Dienstautogebruiker te leveren bewijs hiervan (bijvoorbeeld een stroomrekening of energie-

overeenkomst). Verdergaande controle vindt niet plaats. Indien de vastgelegde Stroomtarief en 

het ter beschikking gestelde bewijsmateriaal niet overeenkomen, is het Thuislaadstation niet 

volledig vastgelegd en kan de functie "dienstauto thuis opladen" niet worden gebruikt door de 

Dienstautogebruiker. 

8.3 Technische vereisten aan het Thuislaadstation 

(a) De Dienstautogebruiker draagt onder eigen verantwoording zorg voor totstandkoming en 

instandhouding van de voor de verbinding met het door hem op het reev Platform 

vastgelegde Thuislaadstation noodzakelijke functionaliteiten, technische randvoorwaarden 

en installaties (in het bijzonder (i) de technische voorwaarden conform de 

bijlage technische vereisten aan laadstations en (ii) de implementatie van een van de 

in de bijlage authenticatievarianten voorziene laadsleutels). 
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(b) Indien het Thuislaadstation niet voldoet aan de vereisten, zoals vastgelegd in deze 

overeenkomst, in het bijzonder die van artikel 8, dan kan het product dienstauto thuis 

opladen niet worden gebruikt. 

8.4 Verantwoordelijkheid van de Dienstautogebruiker 

Ter verduidelijking: Het voldoen aan de vereisten van artikel 8 is ook verplicht voor de 

Dienstautogebruiker in het geval het gebruikte Thuislaadstation geen eigendom van de 

Dienstautogebruiker is. reev neemt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de vereisten 

aan het Thuislaadstation. 

9 Geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan regeltechnische en 

belastingtechnische vereisten 

reev neemt geen verantwoordelijkheid voor de levering van laadstroom, het beheer en de 

naleving van alle met het beheer van het Thuislaadstation verbonden energie-, civielrechtelijke, 

belastingtechnische voorschriften, alsmede de voorschriften op het gebied van ijking en de 

betaling van alle daarmee samenhangende belastingen en heffingen. Dit geldt in het bijzonder 

voor de energiebelasting.  

reev is niet verplicht tot verdergaande controle van de door de Dienstautogebruiker 

medegedeelde Stroomtarieven, bepalingen van de overeenkomst met een energieleverancier of 

verdere informatie van de gebruiker van de dienstauto met betrekking tot de juistheid, volledigheid 

of rechtsconformiteit van het stroomverbruik dan is vastgelegd in artikel 8.2 

10 Tarief voor de SaaS-diensten 

10.1 Maandelijkse kosten 

Voor de SaaS-diensten betaalt de Dienstautogebruiker de vastgelegde vergoeding. Deze is 

samengesteld uit een (i) maandelijks basisbedrag per laadpunt of vastgelegd laadstation van 

derden en eventueel (ii) een maandelijks bedrag per bestelde simkaart. De genoemde tarieven 

voor de "dienstauto thuis opladen"-functie kunnen worden ontleend aan de op dat moment 

geldende versie van de prijslijst in het dashboard van reev. Indien niets anders is aangegeven, 

zijn alle prijzen als nettoprijzen aangegeven. 

10.2 Facturering en vervaltermijn 

De facturering geschiedt telkens vooraf aan het begin van een overeengekomen factuurperiode. 

Indien niets anders werd vastgelegd, zijnde in rekening gebrachte bedragen met het uitbrengen 

van de factuur verschuldigd. Indien de Dienstautogebruiker aan reev een automatische incasso 
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heeft verstrekt dan boekt reev het factuurbedrag niet voor de zevende dag na factuurdatum en 

vooraankondiging (pre notification) van de vastgelegde rekening af. 

10.3 Aanpassing van de overeengekomen bedragen 

reev behoudt zich het recht voor om de overeengekomen bedragen in redelijkheid aan te passen 

aan de ontwikkeling van de kosten die maatgevend zijn voor berekening van de prijs. Een 

verhoging van de tarieven wordt in overweging genomen indien de kosten voor de aanschaf van 

software, energie, het gebruik van communicatienetwerken, cloudinfrastructuurdiensten of de 

loonkosten zich verhogen of andere veranderingen van economische of juridische 

randvoorwaarden die leiden tot een verandering van kosten. Verhogingen bij een kostensoort, 

zoals de loonkosten, mogen slechts worden doorgevoerd ter hoogte waarvan geen 

kostenverlagingen op andere gebieden plaatsvindt (zoals kosten voor software).  

reev zal de Dienstautogebruiker minstens vier weken voor inwerkingtreding per e-mail wijzen op 

de veranderingen. In geval van aanpassing van de vastgelegde tarieven van de kant van reev 

heeft de Dienstautogebruiker een buitengewoon recht op opzegging conform artikel 12.4. 

11 Aansprakelijkheid  

11.1 Aansprakelijkheid van reev 

reev is aansprakelijk in gevallen waarin sprake is van opzet, grove nalatigheid, schuld bij letsel 

aan leven, lichaam of gezondheid en bij aansprakelijkheid in het kader van wetgeving op het 

gebied van productaansprakelijkheid. Bovendien is reev aansprakelijk voor toerekenbare 

schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst (die plichten die uitvoering van de 

vastgelegde bepalingen eerst mogelijk maken en waarvan de Dienstautogebruiker er op mag 

vertrouwen dat deze worden nageleefd) waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot lichte of 

eenvoudige nalatigheid en voorzienbare schade. 

11.2 Uitsluiting aansprakelijkheid 

Verdergaande aansprakelijkheid van reev dan is vastgelegd in artikel 11.1 is uitgesloten. 

11.3 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid ook voor onderaannemers. 

Indien de aansprakelijkheid van reev beperkt of uitgesloten is dan geldt dit ook voor de wettelijke 

vertegenwoordigers, medewerkers en onderaannemers van reev.  

12 Looptijd en opzegging 

12.1 Looptijd 
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De looptijd van de overeenkomst tussen reev en de Dienstautogebruiker is voor onbepaalde tijd 

en begint met het verzenden van het bestelformulier. De minimale looptijd van de overeenkomst 

bedraagt één jaar, indien niets anders is overeengekomen. 

12.2 Opzeggingstermijn 

De overeenkomst kan door beide partijen – op zijn vroegst na afloop van de vastgelegde minimale 

looptijd van de overeenkomst van één jaar en vervolgens na afloop van elk jaar van de 

overeenkomst – door een schriftelijke verklaring (e-mail) met een termijn van 1 (1) maand 

reglementair worden opgezegd.  

12.3 Recht op tussentijdse opzegging 

Het recht van een van de partijen op tussentijdse opzegging om gewichtige redenen blijft 

onaangetast. Ook deze dient schriftelijk te geschieden. reev is met name gerechtigd tot 

tussentijdse opzegging om gewichtige redenen indien: 

(a) de Dienstautogebruiker langer dan zes weken met de betaling van het vastgelegde tarief 

in gebreke is en reev de tussentijdse opzegging vergezeld laat gaan van een termijn van 

twee weken tot inwerkingtreding. Dit dient schriftelijk te geschieden; of 

(b) na het afsluiten van de overeenkomst een wezenlijke verslechtering van de 

betrouwbaarheid de Dienstautogebruiker, de solvabiliteit of kredietwaardigheid aan het 

licht treedt, waardoor een aanspraak van reev gevaar loopt, dit is vooral het geval indien 

een faillissementsaanvraag over het vermogen van de Dienstautogebruiker plaatsvindt. 

12.4 Buitengewoon recht op opzegging bij wijziging van de overeenkomst 

Het blijft reev voorbehouden onder de betreffende voorwaarde de in het bestelformulier van het 

betreffende product vastgelegde diensten te veranderen of hun tarieven en vergoedingen aan te 

passen (Artikel 3.5) of hun tarieven en vergoedingen (artikel 10.3) aan te passen. reev zal de 

Dienstautogebruiker uiterlijk vier (4) weken voor inwerkingtreding schriftelijk informeren en daarbij 

apart melding maken van de nieuwe bepalingen.  

In geval van een dergelijke verandering van de overeenkomst heeft Dienstautogebruiker een 

buitengewoon recht op opzegging van de overeenkomst. Dit buitengewone recht op opzegging 

moet binnen dertig (30) dagen na toegang tot de betreffende informatie over de voorgenomen 

veranderingen worden uitgeoefend. In dat geval zal de opzegging met inwerkingtreding van de 

veranderingen, zoals vastgelegd in deze bepalingen, effectief worden. 

Het buitengewoon recht op opzegging geldt niet voor software-updates of technische 

veranderingen aan interfaces, indien daardoor slechts technische optimalisaties plaatsvinden of 
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technische problemen worden opgelost. reev zal de Dienstautogebruiker in dat geval per 

ommegaande over de veranderingen informeren. 

12.5 Buitengewoon recht op opzegging bij betrekkingsmogelijkheid via de Werkgever 

De Dienstautogebruiker heeft een buitengewoon recht op opzegging van de overeenkomst voor 

het geval de Werkgever een overeenkomst met reev sluit waarin de mogelijkheid wordt geboden 

om ten gunste van de Dienstautogebruiker de dienstauto thuis op te laden. 

reev heeft geen onderzoeksplicht met betrekking tot de extra mogelijkheid tot dienstverlening voor 

de dienstautogebruiker. Indien reev of de Dienstautogebruiker kennis verkrijgen over een 

dergelijke mogelijkheid dan zullen zij de andere partij hierover direct informeren. 

Restitutie van de maandelijkse kosten door reev is uitgesloten over de periodes waarin reev geen 

kennis had van de extra mogelijkheid tot dienstverlening en niet verantwoordelijk was voor het 

gebrek aan kennis. 

Het buitengewoon recht op opzegging kan telkens aan het einde van de maand worden 

uitgeoefend. reev is niet aansprakelijk voor onderbrekingen in de levering die ontstaan om 

redenen die binnen de verantwoordelijkheid van de Dienstautogebruiker of Werkgever liggen 

(hierbij valt te denken aan: ontbrekende registratie of vastleggen van het Thuislaadstation in de 

zin van artikel 8.1).  

13 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

Elke partij verplicht zich om alle informatie en bedrijfsgeheimen die als gevolg van de 

overeenkomst bekend zijn geworden (hierna: informatie) slechts in zoverre te gebruiken als 

noodzakelijk is om de bepalingen en de geldige versie van de lijst van diensten van deze 

overeenkomst uit te kunnen voeren en deze voor het overige vertrouwelijk te behandelen en niet 

zonder toestemming van de andere partij voor derden toegankelijk te maken. 

13.1 Voornoemde plichten gelden niet voor informatie die:  

(a) op het tijdstip van ontvangst al openbaar bekend was of later bekend werd indien deze niet 

bij de ontvangende partij bekend zijn geworden door schending van de 

geheimhoudingsplicht; 

(b) al bekend was bij de ontvangende partij voor ontvangst door de openbarende partij en niet 

onderworpen was aan enigerlei geheimhoudingsplicht of door de ontvangende partij zelf 

ontwikkeld werd; 

(c) de ontvangende partij op rechtmatige wijze zonder geheimhoudingsverplichting van derden 

heeft ontvangen; 
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(d) met schriftelijke toestemming door de betreffende partij werd vrijgegeven; of  

(e) werd vrijgegeven na uitputting van alle verdedigingsmiddelen om te kunnen voldoen aan 

een aanwijzing van autoriteiten of de rechterlijk macht; de betrokken partij dient echter tijdig 

over een dergelijke rechterlijke beslissing te worden geïnformeerd. 

13.2 De geheimhoudingsplicht begint met kennisname van de vertrouwelijke informatie en bestaat 

gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst en vijf jaar na opzegging ervan of einde 

van de looptijd, voor zover wettelijke bepalingen niet voorzien in een langere 

geheimhoudingsplicht. 

13.3 De bovenstaande regelingen vormen geen grondslag voor gebruiksrecht op het gebied van 

intellectueel eigendom. Alle in het kader van de overeenkomst verleende gebruiksrechten tussen 

de partijen blijven door de bovenstaande bepalingen onaangetast. 

Indien reev de Dienstautogebruiker documentatie ter beschikking heeft gesteld, heeft de 

Dienstautogebruiker niet het recht deze documentatie te bewerken te verspreiden of openbaar 

toegankelijk te maken. 

14 Gegevensbescherming 

In verband met het vastleggen van het Thuislaadstation van de Dienstautogebruiker en de 

daardoor noodzakelijke communicatie tussen de partijen komt reev in sommige gevallen 

tenminste indirect in aanraking met persoonsgegevens van de gebruiker. De partijen zijn het 

erover eens dat het verzamelen, verwerken en gebruik van dergelijke gegevens door reev in het 

kader van de opdrachtgegevensverwerking en uitsluitend naar redelijkheid geschiedt conform de 

bijlage overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in opdracht. 

15 Communicatie 

15.1 Voor het overige kan de communicatie tussen de Dienstautogebruiker en reev plaatsvinden via 

een door reev op het reev Platform ingerichte individuele account van de Dienstautogebruiker. 

Dit account kan ook worden gebruikt voor rechtsgeldige verklaringen die verband houden met de 

overeenkomst tussen de Dienstautogebruiker en reev voor zover in deze bepalingen, zijn bijlagen 

of de betreffende dan geldende lijst van diensten niets anders is vastgelegd. Uitgezonderd 

hiervan zijn rechtsgeldige verklaringen van de partijen met het oog op eventuele door reev 

overgenomen verwerking van persoonsgegevens die altijd schriftelijk moet geschieden, zoals 

vastgelegd in § 126 BGB (Bürgerliches Getzbuch, Duits Burgerlijk Wetboek). 
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16 Herroepingsrecht 

De Dienstautogebruiker heeft een wettelijk recht op herroeping. 

 
Herroeping 

Herroepingsrecht 
 
U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de 
overeenkomst te herroepen. 
 
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf het moment van afsluiten van de 
overeenkomst (gerekend vanaf de dag waarop u de bepalingen uit de overeenkomst in de 
Toepassing voor het eerst heeft geaccepteerd). 
 
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet ons (reev GmbH, Theo-Prosel-Weg 1, 80797 
München, e-mail: support@reev.com) via een ondubbelzinnige verklaring (een via de post 
verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te 
herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor 
herroeping, bent hiertoe niet verplicht. U kunt het model herroepingsformulier of een andere 
ondubbelzinnige verklaring opstellen en toesturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik 
maakt dan zullen wij u zo spoedig mogelijk (bijvoorbeeld via e-mail) een ontvangstbevestiging 
van de herroeping opsturen. 
 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw 
uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  
 
Gevolgen van de herroeping 
 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft 
gedaan (via de handelsketen) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op 
de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij 
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft 
verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke 
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  
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Model herroepingsformulier 
(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan s.v.p dit formulier in en stuur het terug.) 
 
Aan: reev GmbH, Theo-Prosel-Weg 1, 80797 München, e-mail: support@reev.com: 
 
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het product reev 
Dashboard compact herroep 
 
Besteld op _____________ 
 
Naam _____________ 
 
Adres _____________ 
 
 
_______________________________ 
 
Handtekening van de consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
 
 
_______________________________ 
Datum 
 

 

17 Slotbepalingen 

17.1 Algemene voorwaarden van de Dienstautogebruiker worden slechts onderdeel van de 

overeenkomst indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen. 

17.2 De Dienstautogebruiker kan tegen vorderingen van reev alleen een verrekening geldend maken 

indien de tegenvordering onbestreden is, rechtsgeldig is toegewezen of in een wederzijdse 

verhouding staat tot de betreffende betrokken aanspraak. 

17.3 De taal van de overeenkomst is Nederlands. Vertalingen in andere talen dienen uitsluitend voor 

een beter begrip en zijn juridisch niet bindend. 

17.4 Indien bepalingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk rechtsongeldig, niet uitvoerbaar 

zijn of hun rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid verliezen dan wordt hiermee de geldigheid van de 

overige bepalingen van de overeenkomst niet aangetast. 

17.5 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van 

conflictenrechtelijke regelingen. 
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Bijlage – Technische vereisten aan Thuislaadstations 

1. Eisen aan de techniek van het Thuislaadstation 

(a) AC-laden 

(i)  1-fase of 3-fase AC-laden (tot 43kW) 

Het Thuislaadstation is met een of meerdere type 2 laadpunten uitgerust. Het 

Thuislaadstation maakt het 1-fase AC-laden met tot 7,4 kW en het 3-fase AC-laden 

tot 43 kW mogelijk. Het Thuislaadstation past zich aan de door het voertuig 

benodigde laadprestatie aan. 

(ii) 1-fase AC-laden (tot 3,7 kW) 

Het Thuislaadstation is met een of meerdere type 2 laadpunten uitgerust. De 

aansluiting maakt 1-fase AC-laden tot 3,7 kW mogelijk. 

(b) DC-laden 

(i) Combined Charging System 

Het Combined Charging System (CCS) integreert enkelfasig en snel driefasig AC-

laden, DC-laden thuis en ultrasnel DC-laden op openbare laadstations in een 

laadstopcontact aan de voertuigzijde (Vehicle Inlet). In Europa is de stekker 

genaamd "Combo 2" op het AC-type 2-stekker en op de Combo 2-stekker (zie 

configuratie FF in de IEC 62196-3) voor gelijkstroom laden. 

(ii) CHAdeMO 

Met de CHAdeMO-standaard (zie ISO/IEC 61851-23 en ISO/IEC 61851-24) wordt 

eveneens snel DC-laden ondersteund. Daartoe stelt CHAdeMO een CHAdeMO 

laadstekker voor elektrovoertuigen en CHAdeMO-laadstations als voorwaarde om 

het voertuig met behulp van gelijkspanning op te kunnen laden. reev kan verdere 

technologieën vastleggen. 

2. Certificering van het Thuislaadstation 

Met het oog op veilig gebruik van het Thuislaadstation moet een certificering conform de 

bestaande normen en standaarden en in overeenstemming met de conceptontwikkeling van de 

laadtechnologie worden nagestreefd. De beheerder of producent dient de elektrische veiligheid 

en overeenstemming met standaarden zeker te stellen. De minimale standaarden waarnaar het 

Thuislaadstation gecertificeerd dient te worden zijn de volgende: CE-certificering, voldoen aan de 

EMV-richtlijn, DIN-specificatie 70121 en IEC 61439-7. Voor DC-laadzuilen of laadsystemen 
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moeten bovendien de volgende standaarden in acht worden genomen: IEC 61851-23 (algemene 

vereisten aan een DC-laadstation), IEC 62196-3 (definitie van DC-laadstekkerverbindingen), DIN 

SPEC 70121 (communicatie voor gelijkstroomladen tussen laadstation en elektrovoertuig, 

gebaseerd op ISO/IEC 15118) en ISO/IEC-norm 15118 voor certificaat gebaseerde 

communicatie tussen elektrovoertuig, laadstation en IT-systemen. 
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Bijlage – authenticatievarianten 

1. Authenticatie door middel van RFID-kaart 

Indien de authenticatie moet plaatsvinden door middel van een RFID-kaart, dan moet het 

Thuislaadstation zijn uitgerust met een leesapparaat dat de mogelijkheid heeft een MIFARE "RFID 

classic" of een "RFID DESfire EV1“- RFID-kaart dat is gebaseerd op het identificatiesysteem UID 

(Unique Identifier ID) te lezen. 

2. Authenticatie door middel van plug&chargestekker 

Indien de authenticatie door middel van plug&chargestekker moet plaatsvinden dan moet het 

Thuislaadstation beschikken over de noodzakelijke interface voor het gebruik van gecertificeerde 

plug&chargecommunicatie conform ISO 15118. 

3. Authenticatie door middel van QR-code en app 

Authenticatie kan bovendien plaatsvinden door middel van een QR-code via de app. Hiertoe moet 

een QR-code op het Thuislaadstation worden aangebracht en de noodzakelijke inrichting in de app 

plaatsvinden. 

 


