Een batterij
aan voordelen.

Zorgeloos elektrisch rijden begint bij Pon Dealer
Laden. Wij zijn gespecialiseerd in laadoplossingen
op maat. Samen met onze experts kijken we welk
laadpunt en welk laadabonnement het beste bij
jou past. Gemakkelijk en zonder verrassingen.

Persoonlijk advies
Onze adviseurs denken graag met je mee en zoeken
de laadoplossing die het beste bij jouw situatie past.
Met een online schouwing wordt eerst een offerte op
maat gemaakt. Zo weet je vooraf precies waar je aan
toe bent.
Vakkundige installatie
Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde elektrotechnische installateurs uit jouw regio die je laadpunt
vakkunding bij je thuis of op de zaak aanleggen.
Vanzelfsprekend conform de lokaal geldende wet- en
regelgeving.
Uitstekende service
Met een Pon Dealer Laden abonnement heb je altijd
helder inzicht in je verbruik. Betaalt de werkgever je
laadkosten? Dan stort Pon Dealer Laden de kosten voor
het thuisladen terug op jouw rekening en verrekent
deze met je werkgever of leasemaatschappij.

Welkom bij
Pon Dealer
Laden

Groene Stroom
De energie van Pon Dealer Laden is altijd op basis van
volledig groen opgewekte stroom van Nederlandse
bodem.
Één contactpersoon
Voor het gehele aankoop- en aanlegproces heb je
één contactpersoon die alles voor je regelt. Daarnaast
staat de Pon Dealer Laden supportdesk altijd voor je
klaar om je vragen te beantwoorden.

Pon Dealer Laden
laadpalen
De door ons gekozen laadoplossingen van Alfen
bieden een reeks slimme oplaadpunten van 3,7-22 kW
voor thuis en op het werk. Ze zijn speciaal ontworpen
om maximale oplaadsnelheid te bieden terwijl de
lokale netaansluiting gewaarborgd blijft. De
betrouwbare en veilige laders kunnen ook worden
geïntegreerd met hernieuwbare energiebronnen
en bijpassende slimme producten. De laadpalen

Eve Single Pro-line
Een enkel oplaadcontact voor
zakelijk en huiselijk gebruik
• 3,5" kleurenscherm
• RFID kaartlezer
•	Laadvermogen 3,7 tot
en met 22 kW
•	Stopcontact of optioneel
vaste kabel van 5 of 8 meter
•	Montage aan de wand
of losstaand met
optionele montagepaal
•	Laadpaal wordt op
afstand uitgelezen en
voorzien van updates

zijn geproduceerd met Europese componenten van
A-kwaliteit. Daarnaast zijn ze getest en gekeurd door
onafhankelijke instanties, SIM-lock vrij en uitgerust
met de laatste technologieën op het gebied van
smart charging en connectiviteit.
Lease je je nieuwe elektrische auto bij Pon Dealer Lease?
Dan kunnen de kosten van de laadpaal opgenomen
worden in het maandelijkse leasebedrag van je auto.

Eve Double Pro-line
Een dubbel oplaadcontact
voor omgevingen met een
hoger volume
•	7" kleurenscherm
•	RFID kaartlezer
•	Laadvermogen 3,7 tot
en met 22 kW
•	Twee stopcontacten
•	Montage aan de wand
of losstaand met
optionele montagepaal
•	Laadpaal wordt op
afstand uitgelezen en
voorzien van updates

Waar laad ik mijn elektrische
auto op?
Om je elektrische auto op te kunnen laden heb je nodig: een oplaadkabel, een laadpunt
en een laadpas.
Thuis laden
Beschik je thuis over een eigen parkeerplaats, dan kun
je een laadpunt bij je huis laten installeren. Je kunt deze
ook voorzien van een vaste kabel van 5 of 8 meter.
Snelladen bij Pon Dealer
Alle klanten van Pon Dealer met een Pon Dealer Laden
abonnement kunnen tegen een speciaal klantentarief
gebruikmaken van onze snellaadstations, zoals de
supersnellader van 170 kW bij Audi in Amersfoort.
Kijk voor een overzicht van onze snelladers op
pondealerladen.nl.

Publiek laden
Met je Pon Dealer Laden laadpas kun je terecht bij
zo’n 150.000 laadpunten verspreid door heel Europa.
Dit kan een laadpunt zijn op een parkeerplaats vlakbij
je huis of op een andere openbare parkeerplaats.
Ook vind je onderweg snellaadstations.
Online vind je verschillende websites die een overzicht
geven van de (snel)laadpunten en de beschikbaarheid.

Pon Dealer
Laden
abonnementen
Wel of geen eigen laadstation, met de Pon Dealer
Laden laadpas of laadsleutelhanger kun je bij vrijwel
alle laadpunten in Nederland en Europa terecht. Wij
bieden je de keuze uit twee abonnementsvormen:
Thuis en Onderweg.

Abonnement: Thuis
Beste keuze bij voornamelijk thuis laden
• Vast starttarief per publieke laadsessie
•	Vast tarief per kWh bij publiek laden (AC)
•	Vast tarief per kWh bij publiek snelladen (DC)
•	Vast klantentarief per kWh bij Pon Dealer
snelladen (DC)
•	In het buitenland gelden de tarieven van
de laadpuntexploitant (CPO)

Abonnement: Onderweg
Beste keuze bij voornamelijk publiek laden
• Maandelijks tarief voor de laadpas
• Géén starttarief per laadsessie
•	Variabele tarieven per kWh van de laadpuntexploitant (CPO) in Nederland en het
buitenland
•	Vast klantentarief per kWh bij Pon Dealer
snelladen (DC)

In 5 stappen naar jouw
eigen laadpaal
Binnen 5 eenvoudige stappen heb je thuis of op het werk een eigen laadpunt.
Vul op pondealerladen.nl het contact formulier in en wij helpen je graag verder!

1. Samen op zoek naar de beste keus
Allereerst neemt onze adviseur contact
met je op om samen te bepalen welk
soort laadpunt het beste bij jou past.
We houden rekening met je wensen en
geven antwoord op al je vragen.

4. Klaar voor installatie
Als je definitief akkoord bent met het
voorstel, dan plannen we de installatie
in. Daarbij houden we uiteraard rekening
met de leverdatum van jouw elektrische
auto mocht deze net zijn aangeschaft.

2. De online schouwing
We inventariseren de status van je
meterkast en de locatie waar het laadstation gaat komen.

5. Comfortabel laden
Je ontvangt van ons je Pon Dealer Laden
laadpas of laadsleutelhanger waarmee je
binnen Nederland en vrijwel heel Europa
onbezorgd kunt laden. Zo ben je altijd
onderweg met veel duurzame kilometers!

3. Onze vrijblijvende offerte
Wanneer je de laadpaal hebt gekozen
en er duidelijkheid is over de installatiekosten, dan ontvang je van ons een
duidelijke offerte met alle specificaties
en voorwaarden.

Heb je interesse of vragen over Pon Dealer Laden,
neem gerust contact met ons op.
 (088) 888 04 08
 support@pondealerladen.nl

www.pondealerladen.nl

