
ELEKTRISCH RIJDEN WAS
NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK

onderdeel van



EVE SINGLE PRO-LINE
•  3,5” kleurenscherm

•  RFID kaartlezer 

• Één aansluitpunt 

• 11 kW / Type 2 aansluiting 

•  Geschikt voor zakelijk-  
en thuisgebruik 

•  Bevestiging aan de muur of 
optioneel op een paal

•  Laadpaal wordt op afstand 
uitgelezen en voorzien  
van updates

•  Optionele keuze voor vaste 
laadkabel met geïntegreerde 
stekkerhouder

EVE DOUBLE PRO-LINE
•  7” kleurenscherm

•  RFID kaartlezer 

•  Dubbel aansluitpunt 

•  22 kW / Type 2 aansluiting 

•  Vooral voor zakelijk gebruik

•   Bevestiging aan de muur of 
optioneel op een paal

•  Laadpaal wordt op afstand 
uitgelezen en voorzien  
van updates

LAADPUNTEN VOOR 
THUIS OF OP DE ZAAK

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft e-asy op weg twee slimme laadpunten geselecteerd
voor thuis of op de zaak. Onderweg laden bij ruim 150.000 laadpunten in Europa kan eenvoudig met de
e-asy op weg laadpas of handige laadsleutelhanger. Onze e-asy op weg adviseurs helpen je graag verder
om de meest passende laadoplossing voor jou samen te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met
de laadbehoefte, de mogelijkheden van de elektriciteitsaansluiting, het laadstation en niet te vergeten
de laadmogelijkheden van de auto. Helemaal aangepast op jouw situatie. Dat noemen wij e-asy op weg.



KIEZEN VOOR ELEKTRISCH RIJDEN

Een elektrische auto heeft een elektromotor. Deze zit
veel eenvoudiger in elkaar dan een verbrandingsmotor
en heeft minder bewegende onderdelen. Dat betekent
minder onderhoud.

Maar er zijn meer voordelen. Je profiteert met een
elektrische auto van diverse fiscale voordelen en hebt
lage variabele kosten, want laden is een stuk goedkoper
dan brandstof tanken. Daarnaast rijdt de auto comfortabel
(standaard automaat), stil en is er veel interieurruimte
door de compacte techniek. Bovendien is elektrisch
rijden beter voor het milieu!

WAT MOET IK WETEN OVER DE ACTIERADIUS?

Een elektrische auto heeft een accu die je moet opladen.
De actieradius is het aantal kilometers dat je kunt rijden
met een opgeladen accu. Dit is afhankelijk van meerdere
factoren, zoals je snelheid, rijstijl, heuvels of bergen en
de buitentemperatuur.

Een rustige rijstijl, een beperkte constante snelheid en een
voorverwarmde auto in de winter zorgen voor een grotere
actieradius.

Je krijgt bovendien een garantie van acht jaar of 160.000
kilometer op de hoogvoltaccu van de auto.



WAAR KAN IK LADEN?

Voor het opladen van je auto gebruik je een laadpaal en
een laadkabel. Wanneer je thuis wilt opladen, heb je een
eigen parkeerplaats nodig of kun je gebruik maken van
een openbaar laadpunt in de buurt. Wij verzorgen het hele
traject voor jou. Van offerte tot en met de installatie bij je 
thuis.

Of je het laadpunt nu koopt of leaset. Beide is mogelijk.
Voor zakelijke laadpunten geldt eigenlijk hetzelfde. Slimme
laadpunten zorgen voor een eenvoudige verrekening van
de laadkosten. Heb je meerdere elektrische auto’s in jouw
wagenpark, dan bieden wij je een laadoplossing op maat.

Onderweg kun je terecht bij publieke laadpunten of 
snellaadstations. De laadtijd is afhankelijk van het 
laadvermogen, wat per laadpunt en type auto kan 
verschillen.

HOE WERKT HET LADEN? 

Ons slimme thuislaadpunt heeft een standaard laadvermogen
van 11 kW. Een auto met een accucapaciteit van 58 kWh kan
hiermee in zes uur volledig worden opgeladen. Tijdens het
opladen wordt loadbalancing toegepast, zodat je zonder
problemen meerdere zware apparaten tegelijk kunt aanzetten.
Via de laadpas en het slimme thuislaadpunt worden de
laadtransacties bijgehouden.

Onderweg kun je met de e-asy op weg laadpas of handige
laadsleutelhanger bij ruim 150.000 publieke en 
snellaadpunten terecht, verspreid over heel Europa.



HOE REGEL IK DIT ALLEMAAL?

Heel gemakkelijk. Wij begeleiden het hele proces
van je aanvraag tot en met de installatie van
het laadpunt en de levering van de laadpas.
Dat alles in vijf overzichtelijke stappen.

ELEKTRISCH 
RIJDEN IN

5 STAPPEN

1. PERSOONLIJK CONTACT 
Allereerst nemen we persoonlijk contact
met je op om te ontdekken wat het beste
bij je past en je goed te informeren.

2. LOCATIECHECK 
Dan volgt de locatiecheck. Je vult hiervoor
een online formulier in en stuurt duidelijke
foto’s mee. Met deze digitale check kijken
we wat er in jouw woning moet gebeuren
om het gekozen laadpunt te installeren.

3. AANBIEDING* 
Na ontvangst van het formulier voor de
locatiecheck ontvang je digitaal onze
aanbieding en de productvoorwaarden.

4. INSTALLATIE 
Na akkoord op de aanbieding wordt
de installatie ingepland rekening houdend
met de leverdatum van de auto. En kort
voor de installatie ontvang je jouw laadpas.

5. LADEN
Je kunt nu thuis en onderweg laden.
Zo gemakkelijk is het!
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Bij zakelijke lease kan de investering voor
de laadpaal worden opgenomen in het
leasetarief van de elektrische auto.

* 



zogaikopweg.nl/easyopweg

Onze e-asy op weg adviseurs en servicedesk zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8:00 en 18:00 uur.
Neem contact met ons op via support@easyopweg.nl of bel 0318 696 001.

ABONNEMENTEN

Wel of geen eigen laadstation, met de e-asy op weg laadpas of laadsleutelhanger kun je bij ruim
150.000 laadpunten in Europa terecht.

SNEL Overal laden, in het binnen en buitenland

MAKKELIJK Online inzicht in al je laadtransacties

VOORDELIG Verrekening van zakelijke laadkosten met je werkgever 

E-ASY VAST LADEN
•  Vaste tarieven per kWh bij publiek en onderweg laden in Nederland
• Vast starttarief per laadsessie
• In buitenland gelden tarieven van de laadpuntexploitant (CPO)
• Laadpas is kosteloosLAADPAS


