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Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een laadpaal in de buurt van uw woon- of werkplek dient u
aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt.
 U heeft geen eigen (bedrijfs)parkeerterrein waar u kunt laden.
 U kunt uw auto niet in een parkeergarage opladen.
 Er is binnen 200 meter loopafstand geen laadpaal waar u gebruik van kunt maken.

Deze loopafstand kan per gemeente afwijken. Kijk voor de juiste loopafstand op de
website van uw eigen gemeente.

 U bezit (of heeft een aankoop/leasecontract voor) een volledig elektrisch of een plug-
in hybride voertuig (vierwielig).

 U bent in bezit van een parkeervergunning, indien de locatie waarvoor u de aanvraag
indient een betaald parkeren gebied is.

 U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch, dit is ongeveer 2.000 kWh geladen
stroom per jaar.

Als u het voertuig kunt opladen op eigen terrein bij woon- of werkplek, komt u niet in
aanmerking voor een openbare laadpaal op gemeentelijk grond.

De gemeente behoudt het recht om van de voorwaarden af te wijken. Bijvoorbeeld op grond
van het algemene belang, de technische haalbaarheid van het plaatsen van een laadpaal of
de inzichten van de gemeentelijke beheerder van de openbare ruimte.
Het is mogelijk dat de laadpaal wordt weggehaald of verplaatst wanneer blijkt dat er minder
dan 2.000 kWh wordt geladen op jaarbasis.

Met het indienen van een aanvraag stel ik mijn gegevens ter beschikking aan de gemeente en
EQUANS, ten behoeve van de aanvraag, het gebruik van de laadinfra en de hieruit
voortvloeiende data die kan worden gebruikt voor onderzoek, analyse etc.

Indien ik om welke reden dan ook de laadpaal niet meer ga gebruiken, laat ik dat per
ommegaande weten aan ENGIE, via ev.2-sgzh.nl@equans.com

.


