
Ejerlauget Krogengen

Ladelicens nr. 

§1 Parterne
Ejerlauget Krogengen (licensgiver) giver hermed licens til følgende medlem af Ejerlauget 
Krogengen (licenstager):

Navn:

Adresse:

E-mail:

Bilens/bilernes 
registreringsnummer:

Telefonummer:

§2 Indledning
Ejerlauget Krogengen har etableret og ejer faciliteter til opladning af el-biler. Disse faciliteter 
stilles til rådighed for medlemmerne mod at de køber en licens som giver adgang til 
ladestanderne, og desuden betaler for det løbende forbrug. Faciliteterne forvaltes i 
foreningens interesse, og økonomi og vilkår fastlægges i overensstemmelse hermed.

§3 Rettigheder
Licensen giver ret til at benytte Krogengens opladefaciliteter til opladning af beboernes egne 
biler identificeret ved bilens/bilernes registreringsnummer.

Ved egen bil forstås en bil (ejet, lejet, leaset eller firmabil) som beboeren har til rådighed til 
dækning af eget kørselsbehov.

§4 Vilkår for benyttelse af Krogengens ladestandere
Licensbetingelser og vilkår

Licenstager skal være medlem af Ejerlauget Krogengen. Se §6 vedrørende fraflytning.

Licenstager skal sørge for rettidig betaling for strømforbrug og overholde gældende regler
for benyttelse af opladefaciliteterne.

Reglerne vil løbende blive opdateret med henblik på at opnå bedst mulig tilgængelighed 
og udnyttelse af opladefaciliteterne. 

Misligholdelse kan medføre suspendering af licensaftalen (se §6).

§5 Priser
Prisen på ladelicensen og afregningsprisen pr. kWh justeres løbende således at projektet på 
længere sigt hviler i sig selv økonomisk. Afhængig af tilgangen af nye licenstagere vil der 
derfor årligt kunne forekomme en tilbagebetaling. Priserne fastlægges af ejerlaugets 
bestyrelse i samarbejde med gruppen af licenstagere.
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§6 Ændringer til aftalen

Overdragelse

Ved fraflytning kan licensen overdrages til den nye ejer, eller den kan deponeres (se 
nedenfor).

Ved skift af bil skal man blot give bestyrelsen besked om den nye bils 
registreringsnummer.

Ændringer til licensaftalen.

Væsentlige problemer eller uhensigtsmæssigheder i forbindelse med driften eller 
anvendelsen af faciliteterne kan medføre at bestyrelsen, i foreningens interesse, foretager
ændringer til licensaftalerne.

Deponering

Ved fraflytning, eller hvis et medlem ikke længere ønsker en licens, kan den deponeres 
hos bestyrelsen. Bestyrelsen vil efterfølgende sælge den på licenstagerens vegne til en 
ny licenstager.

Suspendering

Bevidst og gentagen tilsidesættelse af licensbetingelserne til gene for de øvrige 
licenstagere vil blive forelagt bestyrelsen som kan vælge at suspendere licensen. En 
suspenderet licens giver ikke mulighed for at benytte opladefaciliteterne, men eksisterer i 
øvrigt under samme vilkår som aktive licenser.

§7 Behandling af persondata.
Foreningens generelle politik for behandling af persondata er beskrevet på foreningens 
hjemmeside. I tillæg hertil gælder der følgende for licenstagere:

Opsamling af oplysninger
Kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer og den omhandlede bils 
registreringsnummer.

Anvendelse af opladefaciliteterne herunder tidspunkt, varighed og strømforbrug.

Betalingskortoplysninger.

Anvendelse af oplysningerne

Kontaktoplysningerne anvendes i forbindelse med forvaltning af opladepladserne og kan 
kun ses af andre licenstagere.

Anvendelse af faciliteterne benyttes til planlægning og drift og deles kun med bestyrelsen 
og andre licenstagere.

Betalingskortoplysninger anvendes kun af den valgte serviceleverandør vedr. afregning 
for strøm.

Underskrifter
For licensgiver For licenstagere

Dato: Dato:
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