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Eneco Elektrisch Laden
Rijden op HollandseWind®



Eneco HollandseWind®
Laadpunt + installatie vanaf € 1115,-*

Als elektrisch rijder wilt u snel, makkelijk en veilig uw auto 
laden. Thuis, op het werk en onderweg. Eneco Elektrisch Laden 
maakt dit mogelijk.

De 100% groene windstroom van Eneco HollandseWind®  
(van enkel Nederlandse windparken) maakt elektrisch rijden 
echt CO2-neutraal. Windenergie is schoon en onuitputtelijk, er  
is genoeg wind voor ons allemaal! 

*	Excl.	BTW.	Lees	de	voorwaarden	in	de	product-	en	prijsspecificatie	in	deze	brochure. 



Eneco ThuisLaden
Laadpunten voor thuis
Of u nu particulier laadt of zakelijk, grote kans dat u vooral 

thuis uw auto laadt. Vertrouw op de complete dienstverlening 

van de laadpunten van Eneco: van professionele installatie tot 

en met zorgeloos laden.

Bent u leaserijder en wilt u thuis gaan laden? Geen probleem, 

Eneco verrekent de kosten met uw werkgever of lease- 

maatschappij. Wilt u een thuislaadpunt, dan heeft u een eigen 

parkeerplek nodig. Bent u lid van een VvE of huurt  

u een woning met parkeergelegenheid? Vraag dan eerst 

toestemming om een laadpunt te plaatsen. Geen eigen 

parkeerplaats? Vraag bij uw gemeente na wat uw mogelijk-

heden zijn voor het laden in de openbare ruimte. Kan dit 

allemaal niet, dan kunt u ook een zakelijk laadpunt aanvragen 

(zie verderop in deze brochure).

Laadpas
Bij onze laadpunten ontvangt u gratis een laadpas. Hiermee 

laadt u uw auto werkelijk duurzaam bij alle openbare laad-

punten in Nederland en bij steeds meer laadpunten in België 

met Eneco HollandseWind®.  

Eneco ThuisLaden biedt u:
•  Werkelijk duurzaam rijden dankzij Eneco HollandseWind®.

• A-merk laadproduct.

• Concurrerend laadtarief.

• Installatie door een professionele aannemer.

•  Uitstekende administratieve afhandeling van  

de laad transacties.

• Inzicht in uw actuele laadgegevens via MijnLaden.

• Betrouwbare partner.

•  Aantrekkelijke kortingen op overige producten en  

diensten van Eneco. Bijvoorbeeld zonnepanelen,  

HollandseWind®, ecogas, etc.

Keuze laadpunt
Om thuis uw auto te laden, bieden wij twee laadpunten. De 

laadpunten zijn geschikt voor alle elektrische en hybride 

auto’s. In het overzicht hiernaast leest u de belangrijkste 

specificaties van de verschillende laadpunten. Voor meer 

informatie kunt u terecht op eneco.nl/elektrischladen. 



Product- en prijsspecificaties ThuisLaden

De ICU Eve Mini

De ICU Eve Mini is een zeer compact laadpunt van 
kleurecht hoogwaardig kunstof. De voorkant is wit en de 
achterkant is donkergrijs. Het laadpunt is  
verkrijgbaar in wand- of paalmodel en met contactdoos 
en display of vaste kabel van 4m of 8m zonder display.

Dit laadpunt is leverbaar in verschillende vermogens. De 
afmeting is 37 cm x 24 cm (HxB). 

€ 750

De EV-Box HomeLine

De EV-Box HomeLine heeft een LED-ring als intelligente 
statusindicator waarmee u op elk moment de status van 
het laadstation kunt aflezen. Het laadpunt is verkrijgbaar 
in wand- of paalmodel en met contactdoos of vaste kabel 
van 6m of 8m.

Dit laadpunt is leverbaar in verschillende vermogens en de 
kleuren wit, groen, lichtgrijs en donkergrijs. De afmeting is 
49 cm x 31 cm (HxB). 

€ 750

Bovenstaande prijzen gelden voor het wandmodel met een vermogen van 3,7 kW. Paalmodel en hoger vermogen verkrijgbaar tegen      

meerprijs. Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.



Accessoires
Alle laadpunten zijn ook verkrijgbaar als paalmodel. De ICU Eve Mini 

en de EV-Box HomeLine zijn daarnaast ook leverbaar met een 

vaste kabel van 8 meter tegen meerprijs. De kortere vaste kabel is 

gratis.  

Paalmodel:
ICU Eve Mini    € 140

EV-Box HomeLine    € 180

Vaste kabel 8m:
ICU Eve Mini (1x16A, 1x32A)  €   45

ICU Eve Mini (3x16A, 3x32A)  €   75

EV-Box HomeLine    €   35

Hosting en Beheer & Onderhoud
Bij aanschaf van uw laadpunt, sluit u ook een verplicht 

hostingabonnement af. Dit kost € 5,95 per maand. Hieronder 

vallen een aantal diensten, namelijk het op afstand uitlezen en 

administratief verwerken van de laadtransacties; eventuele 

verrekening tussen berijder, leasemaatschappij en werkgever en 

uw overzicht van laadtransacties via de persoonlijke digitale 

omgeving.

U kunt ook een abonnement beheer & onderhoud afsluiten. Dit 

kost € 6,00 per maand. Wij bieden u daarvoor ondersteuning om 

storingen en/of slijtage te verhelpen; hulp via telefoon, email, 

online of bezoek ter plaatse en wij lossen problemen op m.b.t. 

werking/gebruikmaking van het laadpunt. Zonder dit abonnement 

brengen wij voor deze werkzaamheden kosten in rekening. 



Professionele installatie
Neemt u een Thuislaadpunt? Dan bekijken we samen met u  

welk laadpunt het beste past bij uw auto en uw woonsituatie. 

Aan de hand van deze installatiecheck (op locatie of op afstand) 

worden de werkzaamheden samengevat en ontvangt u een 

offerte. Wij werken met vier installatiepakketten. Een 

basisinstallatiepakket small (meest voorkomend) is de installatie 

van het laadpunt zonder graafwerk. Pakket medium is inclusief 

1-5m graafwerk, pakket large is incl. 6-10m graafwerk en pakket 

extra large is incl. 11-15m graafwerk. Als uw situatie hierbuiten 

valt of er zijn andere bijzonderheden (bijv. VVE), wordt de 

installatie als maatwerk aan u geoffreerd. De installatie wordt 

uitgevoerd door een professionele aannemer en neemt gemiddeld 

een halve dag in beslag.

U kunt het laadpunt ook zelf (laten) installeren. Houd er dan 

rekening mee dat het (optionele) abonnement beheer & 

onderhoud ingaat, nadat het laadpunt 30 dagen storingsvrij heeft 

gefunctioneerd. Kiest u voor het zelf (laten) installeren van het 

laadpunt, rekenen wij verzend- en handlingskosten.

Annuleringsvoorwaarden ThuisLaden
Als u de geplande installatiecheck op locatie binnen 24 voor 

aanvang annuleert of als u de aanvraag annuleert, nadat er een 

Installatiepakketten
Wij werken met vier installatiepakketten:

Basisinstallatie small 
installatie inclusief graafwerk tot 1m  € 365

            

Pakket medium 

installatie inclusief graafwerk 1-5m  € 535

Pakket large 

installatie inclusief graafwerk 6-10m  € 655

Pakket extra large 

installatie inclusief graafwerk 11-15m € 775

Maatwerk
meer dan 15m graafwerk

en/of bijzondere situaties  prijs na installatiecheck

installatiecheck op locatie is uitgevoerd, kunnen wij minimaal € 75 

excl. BTW in rekening brengen. 

Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.



Zakelijk laadpunt 
Bent u ondernemer? Met een laadpunt voor de deur 

onderneemt u zichtbaar duurzaam. Eneco ZakelijkLaden biedt 

u een totaalpakket (inclusief laadpunt) dat het beste aansluit 

op uw wensen. Van uw zakelijk laadpunt kunnen ook uw 

collega’s en bezoekers gebruikmaken. Eneco verrekent de 

stroomkosten automatisch voor u. 

Parkeervakmarkering
Markeren wij uw parkeervak, dan is het iedereen direct 

duidelijk: ‘speciaal voor het laden van elektrische auto’s’.  

U kunt kiezen uit belijning en/of een (in het parkeervak 

gespoten) pictogram. Ook zijn er speciale parkeerborden, die 

aangeven dat het parkeervak bestemd is voor het laden van 

elektrische auto’s. 

Eneco ZakelijkLaden biedt u:
•  Rijden op 100% groene stroom dankzij Eneco 

HollandseWind®.

• Inzicht in uw actuele laadgegevens via MijnLaden.

•   Een of meerdere laadpassen waarmee u ook bij openbare 

laadpunten in Nederland kunt (snel)laden.

•   Automatische verrekening van de laadkosten met uw 

medewerkers en/of bezoekers.

• Overzichtelijke facturen.

• Ondersteuning via de Eneco-helpdesk. 

Laadpas
Bij onze laadpunten ontvangt u gratis een laadpas. Hiermee 

kunt u bijvoorbeeld uw gasten laten laden op uw kosten. 

Keuze laadpunt
U wilt uw medewerkers en bezoekers de mogelijkheid bieden 

om hun elektrische auto’s snel, makkelijk en veilig op te 

laden. Hiervoor bieden wij vier laadpunten, de dubbele 

laadpunten op de volgende pagina en de enkele laadpunten 

op pagina 4. De laadpunten zijn geschikt voor alle elektrische 

en hybride auto’s. In het overzicht hieronder eest u de 

belangrijkste specificaties van de verschillende laadpunten. 

Voor meer informatie kunt u terecht op eneco.nl/

elektrischladen. 

Eneco ZakelijkLaden



Bovenstaande prijzen gelden voor het wandmodel met een vermogen van 3,7 kW. Paalmodel en hoger vermogen verkrijgbaar tegen      

meerprijs. De EV-Box BusinessLine dubbel wordt standaard geleverd als paalmodel. Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van 

wijzigingen. 

Product- en prijsspecificaties Zakelijk Laden

De EV-Box BusinessLine

De EV-Box BusinessLine is een dubbel laadpunt met een 
LED-ring waarmee u op elk moment de status van het 
laadstation kunt aflezen. Het laadpunt is verkrijgbaar als 
paalmodel met contactdoos. Het wandmodel is alleen 
leverbaar met wandbeugel tegen meerprijs.  

Dit laadpunt is beschikbaar met een vermogen van 3,7 
kW (1x16A),  7,4 kW (1x32A), 11 kW (3x16A) en 22kW 
(3x32A) en is leverbaar in de kleuren wit, blauw, groen, 
donkergroen, lichtgrijs en donkergrijs. De afmeting is 60 
cm x 25 cm (HxB).

€ 1.975dubbel

De ICU EVe

De ICU-EVe is een dubbel laadpunt met een lcd-display en 
is gemaakt van een speciaal composietmateriaal dat is 
versterkt met glasvezel. Het laadpunt is DEKRA (voor-
heen KEMA) gecertificeerd en verkrijgbaar als wand- of 
paalmodel met contactdoos. 

Dit laadpunt is beschikbaar met een vermogen van 3,7 
kW (1x16A),  11 kW (3x16A), 22kW (3x32A) en is alleen 
leverbaar in de kleur wit. De afmeting is 59 cm x 34 cm 
(HxB). 

€ 1.900dubbel



Accessoires
Alle laadpunten zijn ook verkrijgbaar als paalmodel. De EV-Box 

BusinessLine dubbel wordt standaard geleverd als paalmodel en 

deze is dan ook bij de hiernaast vermelde prijs inbegrepen. 

Paalmodel:
ICU EVe     € 335

EV-Box BusinessLine   standaard

Wandbeugel:
EV-Box BusinessLine (dubbel)  €   70

Meerprijs 11kW (3x16A):
ICU EVe      € 100

EV-Box BusinessLine   € 300

Hosting en Beheer & Onderhoud
Bij aanschaf van uw laadpunt sluit u ook een verplicht 

hostingcontract af. Dit kost € 9,45 per maand voor een dubbel 

laadpunt. Hieronder vallen een aantal diensten, namelijk het op 

afstand uitlezen en administratief verwerken van de laad-

transacties; eventuele verrekening tussen berijder, lease-

maatschappij en werkgever en uw overzicht van laadtransacties 

via de persoonlijke digitale omgeving.

U kunt ook een beheer & onderhoudscontract afsluiten. Dit kost 

€ 11,50 per maand voor een dubbel laadpunt. Wij bieden u 

daarvoor ondersteuning om storingen en/of slijtage te 

verhelpen; hulp via telefoon, email, online of bezoek ter plaatse 

en wij lossen problemen op m.b.t. werking/gebruikmaking van 

het laadpunt. Zonder dit abonnement brengen wij voor deze 

werkzaamheden kosten in rekening.  



Zakelijk laadpunt (2 auto’s): EV-Box BusinessLine

Zakelijk laadpunt (2 auto’s): ICU EVe

Professionele installatie
Eneco kan de volledige installatie voor u verzorgen. Binnen enkele 

dagen nadat uw aanvraag bij ons binnen is, spreekt een erkende 

installateur met u af om uw situatie te onderzoeken. Tijdens deze 

installatiecheck vat de installateur samen welke werkzaamheden 

nodig zijn en hiervan ontvangt u een offerte. 

U kunt het laadpunt ook door een eigen installateur laten plaatsen. 

Houd er dan rekening mee dat het (optionele) abonnement beheer & 

onderhoud ingaat, nadat het laadpunt 30 dagen storingsvrij heeft 

gefunctioneerd. Kiest u voor zelf (laten) installeren, versturen wij het 

laadpunt kosteloos naar het door u opgegeven adres. 

Annuleringsvoorwaarden ZakelijkLaden
Als u de geplande installatiecheck op locatie binnen 24 uur voor 

aanvang annuleert, kunnen wij minimaal € 75 ex. BTW in rekening 

brengen. Als u de aanvraag annuleert, nadat er een installatiecheck 

op locatie is uitgevoerd, kunnen wij minimaal € 150 ex. BTW in 

rekening brengen. 



Van professionele installatie 
tot aan zorgeloos laden

Installatiecheck
Samen met u bekijken we welk laadpunt het beste past 

bij uw auto en uw woonsituatie of uw zakelijke locatie. 

De installatiecheck wordt op afstand of op locatie 

uitgevoerd. Vervolgens ontvangt u een offerte. 

Professionele installatie
De installateur voert de afgesproken werkzaamheden 

uit en levert het laadpunt gebruiksklaar op.

Zorgeloos laden
Met de Eneco laadpas kunt u zowel thuis als 

bij alle openbare laadpunten in Nederland laden. Via uw 

MijnLaden- account kunt u uw laadtransacties inzien, 

facturen bekijken en persoonsgegevens beheren.

Inzicht en verrekening
Via uw MijnLaden account heeft u altijd inzicht in uw 

laadtransacties. Eneco verrekent de energiekosten 

automatisch met uw werkgever of leasemaatschappij.

Eneco hanteert daarvoor het ThuisLadentarief. U ontvangt 

dan maandelijks een vergoeding voor de afgenomen 

hoeveelheid stroom. Een bezoeker die bij uw laadpunt 

een eigen laadpas gebruikt, betaalt het tarief dat is 

overeengekomen met zijn laaddienstverlener.



Eneco is lid van eViolin, branchevereniging DOET en Energie-Nederland.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Typ- en spelfouten voorbehouden.

Meer informatie of een offerte 
ontvangen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen, 

neem dan contact op met Eneco Elektrisch Laden:

  +31 (0)10 - 890 6988 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur) 

   zakelijkladen@eneco.nl

  www.eneco.nl/elektrischladen

www.eneco.nl/elektrischladen

Eneco Elektrisch Laden 

Postbus 5

3000 AA Rotterdam


