
  

Elektrisch rijden binnen 
handbereik.  
“Elektrisch rijden wordt steeds 
populairder; het wordt gesubsidieerd 
door de overheid, het is minder 
belastend voor het milieu; het is 
comfortabel omdat het vrijwel stil is; 
de accucapaciteit en levensduur 
nemen toe, terwijl elektrische auto’s 
steeds betaalbaarder worden.’’ 
 
Zéker ook voor de particulier! Daar 
willen wij graag onze bijdrage aan 
leveren. Wat nog niet betaalbaarder 
is geworden is het aanschaffen van 
een elektrische laadpaal.  

Om elektrisch rijden aantrekkelijk te 
maken voor iedere portemonnee en 
zo bij te dragen aan de 
verduurzaming van Nederland 
hebben wij; De Bruijn Automotive, 
Energy-Check,  
De Energie BV en  
2B Green de handen ineengeslagen. 

 

 

 
Wil jij ook een elektrische laadpaal 
binnen handbereik? 
 CO2-footprint verkleinen 
 Een A-kwaliteit en duurzame 

laadpaal. 
 Een nieuw geplante boom voor 

iedere laadpaal. 
 
 

Ben jij nieuwsgierig geworden naar 
onze elektrische laadpalen? Neem 
dan vrijblijvend contact met ons op! 
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Laadpaal 
Leasen? 
Elektrisch rijden binnen 
handbereik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Tarieven 
 

Om onze service toegankelijk te 
maken voor iedereen, bieden wij de 
mogelijkheid tot kopen of leasen van 
A-kwaliteit laadpalen. Leasen is al 
mogelijk vanaf een 2 jaar contract. 

 

‘Wist je dat je jouw laadpaal ook 
eenmalig gratis kunt verhuizen?’ 

  

 

 
 

Lease  
(vanaf)* 

Kopen 
(excl. 
BTW) 

Instap €38 €1.899,00 

Standaard €45 €2.150,00 

Nieuw 
(enkel) 

€ 54 €2.250,00 

Nieuw 
(dubbel) 

€ 77 €4.150,00 

Bovenstaande lease tarieven zijn exclusief 
maatwerk oplossingen bij 
aanleg/installatie van de laadpaal en 
eventuele BTW wijzigingen.  

*Het huurtarief is een maandelijks bedrag 
o.b.v. een 84 maanden contract. 

Installatie pakketten 
 

Een laadpaal kan worden geplaatst 
met een van de volgende installatie 
pakketten:  
 

Instap 
Combiautomaat die geïnstalleerd 
kan worden in de groepenkast achter 
de bestaande hoofdschakelaar. Dit 
betreft een enkele laadpaal. 

 

Standaard  
Verbouwing van de meterkast voor 
extra groepen, de hoofdschakelaar 
en netaansluiting zijn al drie fasen. Dit 
betreft een enkele laadpaal. 

 

Nieuw  
De gehele kast wordt verbouwd en 
verdeeld worden naar drie fasen, de 
hoofdschakelaar moet vervangen 
worden. Keuze uit een enkele of 
dubbele laadpaal. 

 

 

Laadpassen 
 

Wij bieden twee laadpassen* voor 
thuisladen en buitenshuis; uw reiskosten 
waren nog nooit zo inzichtelijk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alle tarieven zijn excl. starttarief á €0,35, m.u.v. 
hypersnelladen á €0,40. Thuislaadtarieven zijn excl. 
BTW. 

 
 

Flexladen – altijd en overal  
€4,95 p.m. 

Thuisladen á €0,23 p/kWh. 
 

Buitenshuis laden volgens 
tarief aanbieder.  

Zekerladen – vanuit huis 

Thuisladen á €0,23 p/kWh. 
 

Buitenshuis  
Normaal; €0,30 p/kWh. 

Snel; €0,55 p/kWh. 
Hypersnel; €0,65 kWh. 


