
ACTIEVOORWAARDEN: Gratis laadpaal bij een van de elektrische  

BMW actie modellen  

 
 
 
Algemene voorwaarden ‘Gratis Laadpaal bij een (PH)EV BMW’   
 

1. De actie ‘Gratis Laadpaal bij een (PH)EV BMW’ loopt zolang de voorraad strekt.  
  

2. Terberg Business Mobility verstrekt gratis een elektrische laadpaal bij een leasecontract van 
een PHEV of EV BMW met een looptijd van minimaal 48 maanden.   
  
3. Niet van toepassing voor huurauto's, auto-abonnement, Sale en leaseback of occasionlease.  
  
4. Uiterste bestelmoment van de leaseauto is 1 augustus 2021.  
  
5. Uiterste registratiedatum is 31 december 2021.  
  
6. Indien de berijder afziet van een laadpunt maar wel kiest voor de BMW-actie dan kan hij/zij 
een korting van 20 euro per maand op de leaseofferte ontvangen. Hierbij geldt geen minimum 
looptijd.  
  
7. De actie en de levering van leaseauto’s vindt plaats op basis van de Algemene voorwaarden 
van Terberg Business Mobility.  
 

Laadpunt  
 

1. Het laadpunt wordt bij de berijder thuis geïnstalleerd mits de situatie dit toelaat.   
  
2. Het laadpunt wordt geleverd door een door Terberg Business Mobility aan te wijzen 
leverancier. Voor deze actie heeft Terberg Business Mobility afspraken gemaakt met EV-
Company.  

  

3. Terberg Business Mobility bepaalt het merk en type van de te leveren laadpaal.  
4. Het aanbod is exclusief installatie werkzaamheden (graven, plaatsen, bestrating), exclusief 
laad-abonnement en exclusief eventuele aanpassingen aan de elektrische thuis-installatie.  
  
5. De kosten van installatie worden als spelpost opgenomen in de leaseofferte. Terberg 
Business Mobility bepaalt de hoogte van de stelpost.  
  
6. Het laad-abonnement is verplicht. De kosten van het laad-abonnement wordt bepaald door 
Terberg Business Mobility.   
  
7. Eventuele extra’s bij het laadpunt worden apart verrekend.  
 

Persoonsgegevens  
 

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven en verstrekt aan externen (zie 
ook ons privacystatement).   
 
2. Persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt voor het aanmelden van de Terberg 
Business Mobility nieuwsbrief en/of in gesprek te gaan en voor aanbiedingen van Terberg 
Business Mobility, EV-Company of BMW, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.  
 
3. Op deze actie en alle voorwaarden is Nederlands recht van toepassing 

  
  

 


