
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR KOPERS VAN DE COPPER SB-KIT MET 4G-VERBINDING 

A. INLEIDING 

A.1. WALL BOX CHARGERS, S. L.U. (hierna "WALLBOX") is een onderneming met 
ondernemingsnummer B66542903, met hoofdkantoor te Paseo Castellana 95, (28046) Madrid 
(Spanje) en met e-mailadres service@wallbox.com, naar behoren geregistreerd in het Handelsregister 
van Barcelona, deel 44872, blad 59, algemene sectie, paginanummer B-469977, inschrijving 1. 

A.2. WALLBOX is de eigenaar van een service bestemd om intelligente apparaten te beheren om 
elektrische voertuigen te laden, zoals onder andere de apparaten die behoren tot de "COPPER SB"-
apparaten en ieder ander laadapparaat (hierna de "Apparaten"). 

A.3. De COPPER SB-kit is een pakket met speciale artikelen, speciaal bedoeld voor bedrijven, dat 
WALLBOX aan zijn klanten aanbiedt en dat het volgende bevat: een COPPER SB en een 3G- of 4G-
simkaart van Vodafone (hierna de "COPPER SB-kit"). 

A.4. Deze Specifieke Voorwaarden voor de kopers van de COPPER SB-kit zijn, net als de Algemene 
Voorwaarden van WALLBOX, die beschikbaar zijn op de officiële website, bindend voor alle klanten 
die de COPPER SB-kit aankopen. De aankoop van de COPPER SB-kit houdt in dat de klant deze 
Specifieke Voorwaarden, alsook de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn op de website, 
aanvaardt. Deze Voorwaarden kunnen naar goeddunken van Wallbox gedeeltelijk worden gewijzigd. 
De versie die op de officiële website beschikbaar is en bijgewerkt is, zal altijd prevaleren. 

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE COPPER SB-KIT 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op klanten die de COPPER SB-kit aankopen: 

(i) Commerciële voorwaarden 
a. De 3G- of 4G-verbinding wordt gedurende 10 jaar verleend, te tellen vanaf de datum waarop 

de simkaart werd geactiveerd. 
b. De simkaart en de bijgevoegde verbindingssleutel worden alleen gebruikt met betrekking tot 

het COPPER SB-Apparaat (d.w.z. in het Apparaat) en niet voor enig ander doeleinde. 

Om frauduleus gebruik of misbruik te vermijden, kan WALLBOX maatregelen nemen, met inbegrip 
van de deactivering van de 3G- of 4G-verbinding. 

(ii) Technische voorwaarden 
a. De plaatser zal de simkaart en de bijgevoegde verbindingssleutel installeren en configureren 

in overeenstemming met de instructies die in de installatiehandleiding staan vermeld en/of 
op de website. 

b. Of het COPPER SB-Apparaat al dan niet daadwerkelijk verbonden wordt, is afhankelijk van een 
aantal factoren: de specifieke geografische regio (klik hier om te kijken welke landen zijn 
toegestaan), de implementatie van de netwerkoperator, de locatie (bv. geen verbinding in 
ondergrondse parkeergarages of in landelijke gebieden waar geen netwerk is) en de 
signaalsterkte. 

 


