Laadpunten

Zakelijk

Prijzen (excl. BTW)

Eenmalige kosten

Alfen Eve Double Pro-Line 22 kW (3x32A) incl. loadbalancing in de kleur wit

Kosten per maand

€ 2.450,00

Meerprijs kleur antraciet

€ 100,00

Meerprijs paalmodel incl. metalen sokkel

€ 375,00

Data abonnement (verplicht)

€ 9,95

Onderhoudsabonnement (optioneel)

€ 10,00

Laadabonnementen
Abonnement Thuis
(bedragen excl. BTW)

Per
maand

Abonnement (laadpas)

-

Thuisladen
Publiek laden (AC)

Starttarief
sessie

Tarief
per
kWh

Abonnement Onderweg
(bedragen excl. BTW)
Abonnement (laadpas)

Per
maand

Starttarief
sessie

Tarief
per
kWh

€ 4,95

-

€ 0,23

Thuisladen

-

€ 0,23

€ 0,50

€ 0,30

Publiek laden (AC)

-

CPO

-

CPO

Publiek snelladen (DC)
(Allego, FastNed, Shell, etc.)

€ 0,50

€ 0,55

Publiek snelladen (DC)
(Allego, FastNed, Shell, etc.)

Publiek snelladen Ionity

€ 0,50

€ 0,65

Publiek snelladen Ionity

-

CPO

Pon Dealer snelladen exclusief
voor Pon Dealer Laden klanten

€ 0,50

€ 0,35

Pon Dealer snelladen exclusief
voor Pon Dealer Laden klanten

-

€ 0,35

•	Vergoeding aan berijder voor thuisladen bedraagt € 0,23 (0% BTW-tarief).
•	CPO: kosten van de laadpaalexploitant worden één op één doorgezet.
•	Sommige laaddienstverleners brengen parkeerkosten of een boetetarief in rekening voor het bezet houden van een laadpunt. Deze kosten worden doorberekend.
•	Pon Dealer Laden is gerechtigd kWh-prijzen te allen tijde aan te passen (bijvoorbeeld bij een energiebelastingverhoging).
•	Tarieven kunnen afwijken bij semi-publieke laadpunten die meestal aan bedrijven zijn gekoppeld en om deze reden hun eigen tarieven hanteren.
•	In het buitenland worden de kosten van de laadpaalexploitant 1 op 1 doorbelast.

Installatiepakketten thuisladen
READY-TO-GO

STANDAARD

RENEW

Je hebt thuis:
 Een 3-fase aansluiting
 Een slimme meter
 Minimaal 4 vrije groepen
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Directe installatie van je laadpunt
als je meterkast al gereed is:

Dit pakket biedt je aanvullende
mogelijkheden op het
ready-to-go pakket:

Elektrisch laden en een vernieuwde
meterkast. Dit uitgebreide installatiepakket biedt:

• Installatie aan de wand
•	Bekabeling (tot 8 m) en
aansluiten loadbalancing op
de slimme meter
• 1m graafwerkzaamheden
• 1 keer muurdoorboring
• Arbeid + voorbereiding
•	Uitleg en in werking stellen
laadpunt
•	Combi automaat installeren
achter bestaande
hoofdschakelaar
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•	Combi automaat installeren
achter bestaande
hoofdschakelaar
•	Extra groepen bijplaatsen.
Hoofdschakelaar en
netaansluiting zijn al 3-fase
en daarmee voldoende voor
plaatsen 11 kW laadpunt

• Installatie aan de wand
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netaansluiting zijn al 3-fase
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•	Nieuwe hoofd- &
aardlekschakelaar plaatsen,
kast opnieuw indelen, 3-fase
verdeling

€ 500 excl. BTW
Voor alle installatiepakketten:
Inclusief online locatiecheck, voorrijkosten en transportkosten en datakabel voor slimme meter. Meerprijzen:
fysieke schouwing € 125, extra graafwerk per meter
€ 45, elke extra muurboring € 25, RVS wandprofiel € 60,
montage paalmodel double € 200. Genoemde prijzen
zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

€ 600 excl. BTW

€ 875 excl. BTW

www.pondealerladen.nl

