THUIS LADEN

ZAKELIJK LADEN
Beschikbaar in
wit & antraciet

Thuislaadpunt (socket / vaste kabel)

Zakelijk
laadpunt DC

Zakelijk laadpunt AC

Hardware
Prijzen (excl. BTW)

Eenmalige
kosten

Meerprijs
antraciet

Hardware
Prijzen (excl. BTW)

Eenmalige
kosten

Meerprijs
antraciet

Alfen Eve Single S-Line (tot 11 kW)

€ 825,00

+ € 62,00

€ 2850,00

+ € 100,00

Alfen Eve Single Pro-Line (tot 22 kW)

€ 1157,00

+ € 62,00

Alfen Eve Double Pro-Line
(tot 2 x 22kW)
Alfen Twin (tot 2 x 22kW)

€ 2999,00

Accessoires
Prijzen (excl. BTW)

Eenmalige kosten

IES 24 kW DC lader
gen. 3 (CSS) (3x50A)

€ 8499,00

Vaste kabel 5 m

€ 110,00

Vaste kabel 8 m

€ 145,00

Accessoires
Prijzen (excl. BTW)

Eenmalige kosten

Eve Single Montagepaal
(incl. metalen sokkel)

€ 225,00

Eve Double Montagepaal
(incl. metalen sokkel)

€ 399,00

Smart Charging licentie single

€ 100,00

IES DC Montagepaal
(incl. metalen sokkel)

€ 1399,00

Abonnementen
Prijzen (excl. BTW)

Abonnementskosten

Smart Charging licentie double

€ 175,00

Data abonnement
(inzage, hulp op afstand, updates)

€ 3,99 p/m

Abonnementen
Prijzen (excl. BTW)

Abonnementskosten

Data abonnement plus
(“ ” + Thuisverrekening, gastladen)

€ 5,99 p/m

Data abonnement (2 Sockets)

€ 9,99 p/m

Onderhoudsabonnement per socket

€ 5,99 p/m

Onderhoudsabonnement per socket

€ 5,99 p/m

Installatie opties
Prijzen (excl. BTW)

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten

Installatie opties
Prijzen (excl. BTW)
Installatiekosten

Maatwerk

Schouwing online

Gratis

Schouwing op locatie

€ 150,00

Af-montage (voorbereiding door
eigen installateur)

€ 250,00

Installatiekosten voor thuislaadpunt
zijn afhankelijk van de locatiecheck *

vanaf € 500,00

*	Installatie is inclusief:
•O
 nline locatiecheck (of fysiek tegen meerprijs)
• Wandmontage
• Voorrijkosten, transportkosten en arbeid
• Tot 7 meter bekabeling, inclusief datakabel voor slimme meter
• 1 muur doorboring
• Aardlekautomaat
• Tot 1 meter graafwerk (meerprijs graafwerk per meter: € 45,00)
• Testen, in werking stellen en uitleg gebruik

LAADPAS
Voorbeeld laadpas

Voorbeeld laaddruppel

E-ASY VAST LADEN
Eenmalige kosten

Abonnement (laadpas)

Gratis

Extra laaddruppel

€ 3,00

Starttarief sessie

Tarief per kWh

Laden op eigen laadpunt (thuisladen zakelijk verrekenen)

€ 0,23 **

Gast laden

€ 0,30

Laden bij een publiek laadpunt (AC)

€ 0,50

€ 0,31

Laden bij een publiek snellaadpunt (DC)

€ 0,50

€ 0,65

Laden bij IONITY netwerk

€ 0,50

CPO kosten

Laden in het buitenland

€ 0,50

CPO kosten

• Sommige laaddienstverleners brengen parkeerkosten of een boetetarief in rekening voor het bezet houden van een laadpunt. Deze kosten worden doorberekend.
• Tarieven kunnen afwijken bij semi-publieke laadpunten die meestal aan bedrijven zijn gekoppeld en om deze reden hun eigen tarieven hanteren.
• E-asy services is gerechtigd kWh prijzen ten alle tijden aan te passen. Bijvoorbeeld bij een energiebelastingverhoging.
• In het buitenland worden de kosten van de laadpaalexploitant 1 op 1 doorbelast.
* Alle prijzen in deze prijslijst zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
** Tarief thuisladen op verzoek aanpasbaar.

zogaikopweg.nl/easyopweg

Versie: 01-2022Z

Prijzen (excl. BTW) *

