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INSTALLATIEBROCHURE 
E-ASY OP WEG LAADPAAL

onderdeel van



JE GAAT ELEKTRISCH RIJDEN, 
VAN HARTE GEFELICITEERD!

Een laadpunt bij je thuis kan heel voordelig zijn. Zo laad je voor  
het stroomtarief van je energieleverancier en is de volgende dag, 
afhankelijk van de snelheid waarmee het voertuig laadt, de accu  
van de auto weer netjes volgeladen. Het is wel belangrijk om  
jezelf goed voor te bereiden op de installatie van het laadpunt,  
zo voorkom je onverwachte kosten en krijg je een offerte op maat. 
Wij helpen je graag in deze voorbereiding, daarom hebben we de 
belangrijkste aandachtspunten en stappen voor je op een rijtje gezet 
in deze installatiebrochure. Dat noemen wij e-asy op weg.



STAP 1: BEPAAL DE LOCATIE VAN HET LAADPUNT
Een belangrijke eerste stap is het bepalen van de locatie van het laadpunt.  
De locatie bepaalt namelijk of het laadpunt aan een wand gemonteerd kan  
worden of op een paal gemonteerd dient te worden. In de linker afbeelding zie  
je een wandmontage, in de rechter afbeelding zie je een montage op een paal. 
Uiteraard is het goed om rekening te houden met de locatie waar je de auto over  
het algemeen parkeert, maar ook met de locatie van de stekkeraansluiting van de 
auto, zodat tijdens het laden niet een pad geblokkeerd wordt door de laadkabel. 

Afhankelijk van de gekozen locatie kan er worden bepaald of er graafwerkzaam-
heden moeten worden verricht, al dan niet met straatwerk. Tijdens de online 
locatiecheck dien je aan te geven hoeveel meter het laadpunt van de meterkast 
verwijderd is en of er ook gebruik kan worden gemaakt van een kruipruimte om  
de kabel vanuit de meterkast naar buiten te brengen. Onthoud dat de installatie 
duurder wordt naarmate de afstand tussen de meterkast en het laadstation groter 
wordt en naarmate er meer graafwerkzaamheden nodig zijn.

WANDMONTAGE MONTAGE OP PAAL



STAP 2: DE METERKAST
1 fase 35 ampère, 3 fasen 25 ampère, termen waarvan je misschien nog nooit gehoord 
hebt. Het is echter van belang om van tevoren te weten wat de aansluitwaarde  
van je woning is. Gelukkig is het helemaal niet moeilijk om hier achter te komen.  
Als je de meterkast open doet, zie je de elektriciteitsmeter, dit kan een slimme meter 
of een verouderde meter zijn. In de linker afbeelding zie je een verouderde meter,  
in de rechter afbeelding zie je een slimme meter.

Op de slimme meter kun je bij de streepjescode een nummer vinden. Dit nummer 
heb je nodig om je aansluitwaarde op te vragen. In stap 3 wordt uitgelegd hoe  
je deze waarde opvraagt.

Heb je geen slimme meter? In stap 4 wordt uitgelegd hoe je een slimme meter 
aanvraagt. Je kunt in dit geval al wel achterhalen wat je aansluitwaarde is door  
op een afschrift van je energieleverancier te kijken.

VEROUDERDE METER SLIMME METER



Op de website www.mijnaansluiting.nl kun je door het invullen van je postcode  
zien bij welke netbeheerder je bent aangesloten. Vervolgens vul je jouw postcode, 
huisnummer en (een deel van) het meternummer in op de website van de 
aangesloten netbeheerder. Gebruik hiervoor de volgende websites:   

 www.stedin.net/mijn-stedin

 https://mijn-aansluiting.web.liander.nl

 www.enexis.nl/consument/mijn-enexis

Een voorbeeld van het scherm wat je dient in te vullen zie je in de onderstaande 
afbeelding. Na het invullen van deze velden krijg je inzicht in je aansluitwaarde, 
zoals op de onderstaande afbeelding. 3x25A betekent hier een 3 fasen aansluiting 
van 25 ampère.

STAP 3: AANSLUITINGSCHECK 



STAP 4: HET AANVRAGEN VAN DE SLIMME METER
Na het opzoeken van de netbeheerder via de uitleg in stap 3, kun je direct  
op de website van de netbeheerder een slimme meter aanvragen. Dit doe 
je via onderstaande links:

www.stedin.net/slimme-meter/aanvragen

www.liander.nl/consument/slimme_meter/aanvragen

www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/meter/slimme-meter/

TIP
Het is aan te raden, indien je nog geen 3 fasen aansluiting hebt, de 
verzwaring van 1 fase naar 3 fasen tegelijk te laten uitvoeren met  
het plaatsen van de slimme meter. Voor de eigenaar van de locatie  
kost het eenmalig om en nabij €250 - €300 om van 1 fase naar 3 fasen  
25 ampère te gaan. Let op: deze kosten maken geen deel uit van de 
aanbieding van e-asy op weg!



STAP 5: E-ASY OP WEG LAADPAAL AANVRAGEN
Met de voorbereiding van stap 1 tot en met 4 kun je gemakkelijker jouw e-asy  
op weg laadpaal aanvragen en tijdig een eventuele slimme meter of verzwaring 
aanvragen bij jouw netbeheerder. Je weet inmiddels wat belangrijke aandachts-
punten zijn, echter kunnen we ons voorstellen dat je misschien toch nog  
enkele vragen hebt die je graag vooraf beantwoord wilt hebben. 

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. 



1 fase of 3 fasen en een slimme meter, wat maakt het uit?

Waarom is het zo belangrijk om thuis een 3 fasen aansluiting en een slimme meter  
te hebben? Met de slimme meter zorg je ervoor dat het laadpunt “loadbalancing”  
kan toepassen. Op een slimme meter zit bijna altijd een P1 poort, vaak zichtbaar  
aan de zijkant van de slimme meter. Het laadpunt wordt op deze P1 poort aangesloten 
om de loadbalancing mogelijk te maken. Wanneer er in huis veel stroomverbruikers 
tegelijkertijd gebruikt worden, zal het laadpunt dit herkennen en automatisch het 
laadvermogen lager instellen. Hierdoor bereik je nooit je maximale aansluit capaciteit 
en zullen de stoppen in de meterkast er dus niet uit gaan. 

De 3 fasen aansluiting is daarnaast belangrijk om zo efficiënt mogelijk gebruik  
te maken van je aansluitcapaciteit. Om het duidelijk uit te leggen, vind je 
onderstaand een rekenvoorbeeld:

Stel, je schaft een Volkswagen ID.3 aan met een accucapaciteit van 58 kWh 
(kilowattuur). De auto heeft een maximale laadsnelheid van 11 kW (kilowatt)  
op 3 fasen. Als je de accucapaciteit deelt door de laadsnelheid kom je uit  
op het aantal uren dat het voertuig nodig heeft om volledig op te laden.  
58kWh / 11 kW = 5,27 uur.* Dat lukt gemakkelijk binnen een nacht, toch?  

Maar stel nou dat je thuis maar 1 fase kan laden. Dat betekent dat de laadsnelheid  
maar één derde is van de 11 kilowatt zoals beschreven in bovenstaand voorbeeld. 
Dat is dus 11 kW / 3 fasen = ca. 3,7 kW. 

Als je die 58 kWh accucapaciteit dan door 3,7 deelt, kom je op meer dan 15,6 uur  
uit om de accu van leeg naar vol te laden. Dat lukt niet in een nacht. En met de 
groeiende ontwikkelingen in elektrisch rijden, zal ook de accucapaciteit omhoog 
gaan in de nabije toekomst. Dan wordt het dus wel heel moeilijk om met 1 fase  
die accu vol te laden in een acceptabele tijd.

valleiautogroep.nl/easyopweg

*In verband zogenaamd ‘laadverlies’ door de omvormer in de auto zal het volladen in praktijk ongeveer 6 uur in beslag nemen.
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