
 

Aanvullende gebruiksvoorwaarden - Mitsubishi Outlander PHEV-promotie 2020 
 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander PHEV-promotie        

zijn van toepassing op het gebruik van de Mitsubishi-laadpas en een NewMotion            
Home Advanced 2.1. laadpunt tijdens de Mitsubishi Outlander PHEV-promotieperiode         
aangeboden en verstrekt door The New Motion B.V. (NewMotion) en beperkt tot 200             
klanten die een Mitsubishi Outlander PHEV aankopen van een door Mitsubishi           
erkende Dealer in de promotieperiode van 1 januari 2020 tot 31 maart 2020. 
 

1.2 Bij aankoop van de Mitsubishi Outlander en daardoor het verkrijgen van het laadpunt             
tijdens de Mitsubishi Outlander PHEV-promotie en bij gebruik van de          
Mitsubishi-laadkaart (bijvoorbeeld door een account aan te maken in de Portal of in de              
NewMotion-app), moet de klant eerst de toepasselijkheid en geldigheid van deze           
aanvullende voorwaarden accepteren van gebruik, de Algemene Verkoopvoorwaarden        
van NewMotion, de Installatievoorwaarden van NewMotion, de       
Abonnementsvoorwaarden van NewMotion en, indien van toepassing, de Algemene         
voorwaarden van Dynamic Power Solutions (samen 'Algemene voorwaarden van         
NewMotion'). Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op de         
Algemene voorwaarden van NewMotion. Als de bepalingen van de voorwaarden          
strijdig zijn, prevaleren de bepalingen van de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor          
de Mitsubishi Outlander PHEV-promotie. Definities met een hoofdletter hebben de          
betekenis zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden van NewMotion tenzij          
uitdrukkelijk anders bepaald in deze aanvullende gebruiksvoorwaarden. 
 

1.3 Het aanbod zoals verstrekt aan de klant is alleen geldig in combinatie met de aankoop               
van een nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV bij een door Mitsubishi erkende Dealer.            
Zoals in het aanbod staat, krijgt de klant alleen de promotie aangeboden zoals             
overeengekomen tussen NewMotion en MMSN. Wanneer de klant dit aanbod weigert,           
kan Mitsubishi een aankoopkorting verlenen. De Mitsubishi-laadpas mag niet worden          
gebruikt voor een ander elektrisch voertuig. Het laadpunt dat tijdens de           
promotieperiode wordt aangeboden, kan en zal alleen worden geïnstalleerd op het           
thuisadres van de klant die een nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV koopt. In het geval              
dat de klant een juridische entiteit is, mag het laadpunt enkel en alleen worden              
geïnstalleerd op het adres dat eigendom is van of wordt gehuurd door de bestuurder              
van de Mitsubishi Outlander PHEV. 

 
1.4 NewMotion behoudt zich het recht voor om deze aanvullende gebruiksvoorwaarden          

eenzijdig te wijzigen, na overleg met Mitsubishi, of de algemene voorwaarden van            
NewMotion, inclusief eventuele daarin genoemde vergoedingen en / of het aanbod           
zoals voorgelegd aan de klant voortijdig te beëindigen of te wijzigen, in welk geval              
geen compensatie kan worden geclaimd. Als de voorwaarden worden gewijzigd, wordt           
een gewijzigde versie van de aanvullende gebruiksvoorwaarden of Algemene         
voorwaarden van NewMotion zo snel mogelijk op de website geplaatst en van kracht             



 

vanaf het moment van plaatsing op de website:        
[https://assets.ctfassets.net/ulfvrpf1itxm/7buOo4PwjL3svRaFQAzxy/aac5ea755a4df93
ef187fc3fc134137d/TC_Netherlands_consumer.pdf]. Als de klant de oplaaddiensten      
en / of het privé-oplaadpunt blijft gebruiken na een wijziging of aanvulling van de              
aanvullende gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander PHEV-promotie en /         
of de algemene voorwaarden van NewMotion, accepteert de klant de nieuwe versie            
van de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander        
PHEV-promotie en / of de Algemene voorwaarden van NewMotion. 

 
1.5 De Mitsubishi laadpas en het laadpunt worden aangeboden door NewMotion voor           

privégebruik en niet voor commerciële doeleinden. Als NewMotion vermoedt of weet           
dat er sprake is van onwettig gebruik, is NewMotion gerechtigd - zonder dat             
(voorafgaande) waarschuwing vereist is - de Mitsubishi-laadpas onmiddellijk te         
blokkeren zonder enige vorm van compensatie voor de klant en heeft NewMotion recht             
om - zonder ( voorafgaande) waarschuwing vereist - het laadpunt te de-registreren of             
de laadpas te blokkeren. 

 
2. Definities 
 
2.1 Dealer: is een door Mitsubishi aangewezen bedrijf dat bevoegd is om de Mitsubishi             

Outlander PHEV te verkopen. 
 
2.2 Mitsubishi-laadpas: is de laadpas die door NewMotion aan de klant wordt verstrekt            

en die bij de aankoop van een Mitsubishi Outlander PHEV van een Dealer tijdens de               
promotieperiode hoort. De Mitsubishi-laadpas toont zowel de Mitsubishi als het          
NewMotion-merk. 

 
2.3 Klant: is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Mitsubishi Outlander           

PHEV-voertuig van een Dealer koopt en hiertoe een juridische relatie met NewMotion            
aangaat. Een klant is ook de eindgebruiker. 

 
2.4 Onrechtmatig gebruik: is het onredelijk gebruik van de Mitsubishi-laadpas (naar          

goeddunken van NewMotion), het gebruik dat voortvloeit uit het gebruik van de            
Mitsubishi-laadpas of het privé-laadpunt, evenals het gebruik dat voortvloeit uit          
commerciële exploitatie of het ongeoorloofde gebruik van de Mitsubishi-laadpas. 

 
2.5 Promotiekosten: de eerste EUR 250 (incl. Btw) die de Klant besteedt aan laadsessies             

komen voor rekening van NewMotion. De kosten voor het opladen van laadsessies na             
de eerste EUR 250 (incl. Btw) (Normale kosten) zijn voor rekening van de klant. 

 
2.6 Normale kosten: is het bedrag dat NewMotion aan de klant in rekening brengt met              

betrekking tot laadsessies dat in rekening wordt gebracht nadat de promotiekosten van            
EUR 250 (incl. Btw) door de klant zijn besteed aan laadsessies. Dit bedrag bestaat uit               
abonnementskosten, het tarief dat in rekening wordt gebracht door de Charge           
Point-operator (beheerder van het laadpunt) en de transactiekosten van NewMotion          
voor elke laadsessie. 

https://assets.ctfassets.net/ulfvrpf1itxm/7buOo4PwjL3svRaFQAzxy/aac5ea755a4df93ef187fc3fc134137d/TC_Netherlands_consumer.pdf
https://assets.ctfassets.net/ulfvrpf1itxm/7buOo4PwjL3svRaFQAzxy/aac5ea755a4df93ef187fc3fc134137d/TC_Netherlands_consumer.pdf


 

 
2.7 Promotieperiode: de periode waarin de klant een promotie wordt aangeboden met           

betrekking tot de aankoop van een Mitsubishi Outlander PHEV bij een Dealer. De             
promotieperiode begint op 1 januari 2020 en eindigt op 31 maart 2020. 

 
3. Laadpunt en installatie 
 
3.1 De Klant ontvangt, wanneer hij recht heeft op de promotie, een laadpunt voor thuis              

type "Home Advanced 2.1" in de kleur wit (zoals beschreven op           
https://assets.ctfassets.net/ulfvrpf1itxm/6E3alV1bKhNoQhMUXQwoDd/4a56bddc6d92
e81534338912fbd65cba/Datasheets_-_Home_Line_2.1_-_NL___BE_NL-4.pdf). Als de   
Klant het Laadpunt in een van de standaardkleuren van NewMotion (zijnde zwart,            
antraciet en groen) wenst te ontvangen, betaalt de Klant EUR 114,95 extra (incl. btw).              
In het geval dat de Klant een aangepaste kleur wenst, wat betekent dat elke andere               
kleur dan de standaardkleuren, kost dit EUR 139,15 (incl. BTW) extra. 

 
3.2 De Klant kan kiezen tussen een Laadpunt dat aan een muur is bevestigd of die op een                 

paal staat. Als de Klant kiest voor een op een paal gemonteerd laadpunt wordt er  
EUR 220 (incl. BTW) in rekening gebracht voor extra kosten van de paal en de               
bijbehorende benodigde betonnen voet. 

 
3.3 Het is de Klant niet toegestaan om een ander type laadpunt aan te vragen dan het                

type "Home Advanced 2.1". 
 
3.4 De klant heeft daarbij recht op de installatie van het Laadpunt tijdens de             

promotieperiode. De installatie is inclusief graafwerkzaamheden tot 6 meter (installatie          
met betrekking tot 1-fase elektrische voertuig installatie zal worden uitgevoerd, maar           
de kabels die nodig zijn voor 3-fase elektrische voertuig installatie zullen ook meteen             
worden geplaatst, d.w.z. de Klant ontvangt een toekomstige bestendige installatie)          
tijdens de promotieperiode. Vanwege omstandigheden op het installatieadres van het          
Laadpunt kan het echter onmogelijk zijn om een dergelijke installatie te bieden. In dat              
geval is het mogelijk dat extra werk moet worden verricht om het Laadpunt te              
installeren, de klant wordt in rekening gebracht voor extra werk dat nodig is om het               
Laadpunt te installeren. 

 
3.5 Op het gebruik van het oplaadpunt- en installatieservice zijn de voorwaarden in de             

Algemene voorwaarden van NewMotion van toepassing (zoals beschreven op:         
https://assets.ctfassets.net/ulfvrpf1itxm/7buOo4PwjL3svRaFQAzxy/aac5ea755a4df93e
f187fc3fc134137d/TC_Netherlands_consumer.pdf ) 
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4. Mitsubishi-Laadpas 
 
4.1 Als onderdeel van de promotie ontvangt de klant een Mitsubishi-laadpas. Op het            

gebruik van de Mitsubishi-laadpas zijn deze aanvullende gebruiksvoorwaarden en de          
voorwaarden in de algemene voorwaarden van NewMotion van toepassing. 

 
4.2 NewMotion heeft te allen tijde het recht om een of meer (openbare) oplaadpunten te              

verwijderen en / of toegang tot een of meer (openbare) oplaadpunten in het netwerk te               
weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting jegens de          
Klant. 

 
5. Abonnementen 
 
5.1 De klant heeft recht op een Plus-abonnement met een looptijd van vijf (5) jaar. 
 
5.2 Indien het nodig is, heeft de klant recht op een abonnement op Dynamic Power              

Management met een looptijd van vijf (5) jaar. 
 
5.3 De algemene voorwaarden voor abonnementen op de website        

https://assets.ctfassets.net/ulfvrpf1itxm/3OsEeWoo3Mmx7u6mefqEXg/b33bf810f5476
99fda64de0e3572ac4e/TC_Netherlands_Suscriotion.pdf zijn van toepassing 

 
6. Privacy en informatie 
 
6.1 De klant kan (persoons)gegevens aan NewMotion verstrekken tijdens de uitvoering          

van de overeenkomst met NewMotion. NewMotion zal persoonsgegevens zorgvuldig         
verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming        
en haar Privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op www.newmotion.com en/of de            
website van MMSN. 

 
7. Diversen: 
 
7.1 Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander PHEV-promotie,        

Mitsubishi-laadpas en alle genoemde services worden beheerst door Nederlands         
recht. 

 
7.2 Eventuele klachten en / of opmerkingen over dit aanbod en de voorwaarden kunnen             

worden meegedeeld aan de klantenservice zoals vermeld op onze website          
www.newmotion.com. Indien en wanneer een klacht of claim voor de rechter wordt            
gebracht, is uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd. 
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