
Zorgeloos 
elektrisch laden met 
Eneco eMobility

Overweeg je elektrisch te gaan 
rijden? In deze brochure vertellen 
wij jou alles over thuisladen met 
Eneco eMobility.



1) Jouw dealer geeft jouw gegevens door aan Eneco eMobility.
2) Je ontvangt een uitnodiging per e-mail voor de online aanvraagomgeving.
3)  Je geeft jouw laadwensen en locatie-informatie door in onze online 

aanvraagomgeving.
4)  Wij gaan de aanvraag beoordelen, vervolgens ontvang je van ons een 

offerte op maat.
5) Na goedkeuring van de offerte, wordt de opdracht tot installatie gegeven.
6) Onze installateur neemt contact met je op voor een installatie-afspraak.
    Deze duurt maximaal een halve dag. 
 
Vanaf het moment dat je de uitnodiging voor de online aanvraagomgeving
ontvangt tot het moment dat jouw laadpunt klaar is voor gebruik, zit
gemiddeld 3 weken.

Let op: het laadpunt en de voedingskabel moeten op eigen terrein geplaatst worden. 
Indien het (gedeeltelijk) eigendom van een VvE betreft, is toestemming vereist. 

Hoe gaat het installeren van
een laadpunt in z’n werk?

100% duurzaam laden met 
de Eneco eMobility laadpas

Laadtarieven
Met een laadpunt of -pas van Eneco eMobility laad je voor 

een vast tarief per kWh. Wil je de exacte tarieven?

Scan de QR-code. 

Overal je elektrische auto duurzaam opladen kan ook zonder een
eigen laadpunt. Met de laadpas van Eneco eMobility laad je altijd 100% 
duurzame stroom bij alle laadpunten in Nederland en België
en bij meer dan 120.000 laadpunten in heel Europa. Zo ben je altijd 
duurzaam onderweg. Een laadpas is gratis bij de aankoop van een 
laadpunt. Wil je liever een losse laadpas aanschaffen? 
Dat kan voor € 3 per maand.

Wil je roamingkosten voorkomen? Maak dan gebruik van een 
Eneco eMobility laadpas op een Eneco eMobility laadpunt.
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Eneco eMobility biedt de oplossing Load Balancing. Met deze slimme techniek laad 
je comfortabel en snel en kan het een alternatief zijn voor het verzwaren van je 
stroomaansluiting. Load Balancing meet het stroomverbruik van je huishouden en past 
daarop automatisch het laadvermogen van de auto aan. Zo raakt de stroomaansluiting in 
combinatie met de Vestel Basic, Vestel Standaard, Alfen Eve Single Pro-line of Alfen Eve 
Double Pro-line nooit overbelast. 

Slim omgaan met 
beschikbaar vermogen

Een laadpunt met de 
juiste aansluitwaarde
Je hebt de elektrische auto van je dromen, nu nog een laadpunt. Maar een laadpunt 
verbruikt heel veel stroom, meer dan alle andere apparaten in jouw huis bij elkaar.
Hoe ga je daarmee om?

Het laadpunt dat je kiest, moet de gewenste stroom vanuit je meterkast kunnen leveren. 
Het kan zijn dat je meterkast niet de juiste aansluitwaarde heeft om zorgeloos je auto 
op te laden. Als dat zo is, dan moet je de hoeveelheid stroom die jouw huis binnenkomt 
vergroten. Dit noemen we verzwaren.

Verzwaren kun je 
aanvragen bij je 
netbeheerder. Meer info? 
Scan de QR-code.

Eneco eMobility is een top drie laaddienstverlener met laadpunten voor thuis en op 
de zaak. Met onze kennis en expertise helpen wij onze klanten al meer dan tien jaar 
moeiteloos om te schakelen naar elektrisch rijden.

Eneco eMobility



Vestel EVC04 Basic - 11kW
Dit laadpunt beschikt over:
• Gratis laadpas voor onderweg
• Keuze uit stopcontact of een vaste kabel (5 meter)
• Keuze uit wand- of paalmodel
• Optioneel Load Balancing
• Optioneel Beheer & Onderhoud Abonnement
• Hosting Light Abonnement verplicht

Future proof installatiepakket

Met onze laadpunten kun je met iedere auto optimaal laden. Wij installeren bij elk laadpunt een 3-fasen 
voedingskabel en een datakabel voor Load Balancing en eventuele koppelingen aan smart home systemen 
in de toekomst. Ook als je deze nog niet gebruikt. Zo is de installatie gelijk klaar voor de toekomst. Als jouw 
laadbehoefte verandert, hoeft er niet opnieuw gegraven te worden voor een nieuwe installatie. Zo wordt een 
laadpunt een investering voor de lange termijn.

Abonnement Beheer & Onderhoud 

Bij de Vestel Basic kun je een abonnement afsluiten waarbij je snel en kosteloos geholpen wordt bij een 
storing op locatie. Zo maak je onbezorgd gebruik van jouw laadpunt. 

Ik gebruik het laadpunt particulier
Altijd op weg met een volle batterij. Eneco eMobility biedt voor de particuliere gebruiker van een laadpunt de Vestel Basic aan.

Heb je meer dan
15 meter graafwerk
nodig? Dan krijg je
een offerte op maat.

Prijzen (incl. btw)

Kies je laadpunt

Vestel Basic 11kW         €   860
• Abonnement Hosting Light    €       3 p/mnd
• (Optioneel) Abonnement Beheer & Onderhoud €       6 p/mnd
• (Optioneel) Paalbevestiging   €   200
• (Optioneel) 5 meter vaste laadkabel  €     50

Kies je installatie

Pakket S (0-1m graven)    €   730
Pakket M (2-5m graven)    €   935
Pakket L (6-10m graven)    € 1140
Pakket XL (11-15m graven)   € 1345

Kies je extra’s

Load Balancing     €   135
Fysieke schouw     €   185
Aansluiting meterkast 3-fasen   €   164
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Je hebt keuze uit verschillende typen laadpunten
Altijd op weg met een volle batterij. Eneco eMobility heeft het aanbod afgestemd op de behoefte van haar klanten. 
Zo kun je altijd zorgeloos laden. 

Ik gebruik het laadpunt zakelijk

Vestel EVC04 Standaard - 22kW
Ideaal voor zakelijke rijders die 
baat hebben bij verrekenen van 
stroomkosten. 

Dit laadpunt beschikt over:
•  Gratis laadpas
•  Keuze uit stopcontact of een vaste 

kabel (5 meter)
•  Keuze uit laadpaal of wandmodel
•  Optioneel Load Balancing
•  Optioneel Beheer & Onderhoud 

Abonnement
•  Hosting Abonnement verplicht

Alfen Eve Single Pro-line - 22kW
Ideaal voor zakelijke rijders die 
baat hebben bij verrekenen van 
stroomkosten. 

Dit laadpunt beschikt over:
•  Gratis laadpas
• Keuze uit kleur wit of antraciet
•  Keuze uit stopcontact of een vaste 

kabel (5 meter)
• Keuze uit laadpaal of wandmodel
• Optioneel Load Balancing
•  Optioneel Beheer & Onderhoud 

Abonnement
•  Hosting Abonnement verplicht 

Alfen Eve Double Pro-line - 22kW
Ideaal voor zakelijke rijders die 
baat hebben bij verrekenen van 
stroomkosten en twee auto’s tegelijk 
willen opladen.

Dit laadpunt beschikt over:
•  Gratis laadpas
• Keuze uit kleur wit of antraciet
•  Keuze uit stopcontact of een vaste 

kabel (5 meter)
• Keuze uit laadpaal of wandmodel
•  Optioneel Load Balancing
•  Optioneel Beheer & Onderhoud 

Abonnement
•  Hosting Abonnement verplicht 
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Prijzen (incl. btw)

Kies je laadpunt

Vestel Standaard 22kW        €   960
• Abonnement Hosting     €       6 p/mnd
• (Optioneel) Abonnement Beheer & Onderhoud €       6 p/mnd
• (Optioneel) Paalbevestiging   €   200

Alfen Eve Single Pro-line 22kW   € 1260
Optioneel zonder meerprijs:
- kleur wit of antraciet
- 5m vaste laadkabel    
• Abonnement Hosting     €       6 p/mnd
• (Optioneel) Abonnement Beheer & Onderhoud  €       6 p/mnd
• (Optioneel) Paalbevestiging   €   200
•  (Optioneel) 7,5 meter vaste kabel   €     85

Alfen Eve Double Pro-line 22kW   € 2910
Optioneel zonder meerprijs:
- kleur wit of antraciet
- 5m vaste laadkabel    
• Abonnement Hosting     €       6 p/mnd
• (Optioneel) Abonnement Beheer & Onderhoud  €       6 p/mnd
• (Optioneel) Paalbevestiging   €   340
•  (Optioneel) 7,5 meter vaste kabel   €     85

Kies je installatie

Pakket S (0-1m graven)    €   730
Pakket M (2-5m graven)    €   935
Pakket L (6-10m graven)    € 1140
Pakket XL (11-15m graven)   € 1345

Kies je extra’s

Load Balancing     €   135
Fysieke schouw     €   185
Aansluiting meterkast 3-fasen   €   164

Onze laadpunten werken als een publiek laadpunt: je houdt je laadpas ervoor en je kunt laden. In het laadpunt 
zit een SIM-kaart die verbonden is met onze Eneco eMobility back office. Wij lezen maandelijks uit hoeveel kWh 
jouw laadpunt heeft geladen en verrekenen de verbruikte stroom. Zo betaal je met je laadpas voor het laden, 
zonder dat de stroomkosten stijgen. Dit noemen wij verrekenen.

Zakelijk elektrisch rijden met Eneco eMobility

Ga direct naar onze online 
aanvraagomgeving.
Scan de QR Code.

Abonnement Beheer en Onderhoud 
Bij onze laadpunten kun je een abonnement afsluiten waarbij je 24/7 en 
kosteloos geholpen wordt bij een storing op locatie. Zo maak je onbezorgd 
gebruik van jouw laadpunt. 

Heb je meer dan
15 meter graafwerk
nodig? Dan krijg je
een offerte op maat.
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Eneco eMobility
Weena 732A
3014 DA Rotterdam
elektrischladen@eneco.nl
KvK Rotterdam 70990921

www.eneco-emobility.com


