
Zorgeloos elektrisch laden 
met Eneco eMobility.
U denkt eraan om over te stappen op elektrisch rijden?  
Deze brochure geeft een antwoord op al uw vragen.



Een laadpunt met de juiste aansluitwaarde.

U heeft een elektrische Mercedes-Benz, nu nog een laadpunt. Maar een wagen opladen verbruikt veel stroom, vaak 
meer dan alle andere apparaten in uw woning samen. 

Belangrijk als u thuis wilt laden:
Om uw voertuig op te laden met het maximale laadvermogen, moet uw elektrische installatie dit vermogen ook 
kunnen leveren. Indien blijkt dat de aansluitwaarde van uw meterkast onvoldoende is, zijn er twee oplossingen:
1. Uw aansluiting verzwaren
2. Dynamic Load Balancing

Het verzwaren van een aansluiting dient u aan te vragen bij uw netbeheerder en is vaak een ingrijpende en 
kostelijke aanpassing. Daarom is in veel situaties Load Balancing een waardig alternatief. Load Balancing meet het 
stroomverbruik van uw huishouden en past daarop automatisch het laadvermogen van de wagen aan.
Zo raakt de stroomaansluiting bij het opladen van uw Mercedes-Benz nooit overbelast. Eneco eMobility zal u 
adviseren over de meest geschikte oplossing voor uw situatie.

Ook op het vlak van elektrisch rijden wil Mercedes-Benz altijd het beste voor u. Daarom koos het merk voor een 
partnership met Eneco eMobility, een gerenommeerde dienstverlener op het vlak van laadoplossingen voor thuis, 
op kantoor en onderweg. Met hun kennis en expertise helpen ze hun klanten al meer dan tien jaar om moeiteloos 
over te schakelen naar elektrisch rijden. U hoeft geen klant te zijn bij Eneco om te genieten van de laadoplossingen 
van Eneco eMobility.

Vertrouw op Mercedes-Benz en Eneco eMobility.



1. Mercedes-Benz geeft uw gegevens door aan Eneco eMobility. 
2.  U ontvangt een uitnodiging per e-mail voor de online aanvraagomgeving. 
3.  In deze online omgeving geeft u uw wensen en informatie over uw  

thuissituatie door.
4.  Eneco eMobility gaat de aanvraag beoordelen en stuurt u een offerte op maat.
5.  Na goedkeuring van de offerte neemt Eneco eMobility contact met u op voor 

een installatie-afspraak. 

 
Vanaf het moment dat u de online aanvraag heeft ingevuld, gaat Eneco eMobility 
aan de slag om zo spoedig mogelijk in uw laadbehoeften te voorzien. Doorgaans 
ontvangt u na 5 werkdagen een offerte en kan de installatie gerealiseerd worden 
binnen 20 werkdagen na goedkeuring van de offerte.

Belangrijk: het laadpunt en de voedingskabel moeten op eigen terrein 
geplaatst worden. Indien het (gedeeltelijk) eigendom van een VvE betreft, 
is toestemming vereist.

Hoe wordt een laadpunt geïnstalleerd?

100% duurzaam laden met 
de Eneco eMobility laadpas.

Laadtarieven
Met een laadpunt of -pas van Eneco eMobility laadt u 
voor een vast tarief per kWh. Scan de QR-code voor 
de huidige tarieven.

Indien u niet de mogelijkheid heeft om thuis of op kantoor te laden 
of wanneer u onderweg wenst bij te laden, kunt u terecht bij publieke 
laadpunten met de Eneco eMobility laadpas. Bovendien laadt u met 
deze pas altijd 100% duurzame stroom bij alle laadpunten in Nederland 
en België en bij meer dan 200.000 laadpunten in heel Europa. 

Een laadpas is gratis bij installatie van een laadpunt. U betaalt dus 
geen maandelijkse abonnementskosten maar enkel per gerealiseerde 
laadsessie.

Stap 1:
Geef uw laadwensen en locatie- 

informatie door in onze online 

aanvraagomgeving.

Stap 2:
Wij maken een passende offerte.  

Na akkoord plannen we samen  

met u de installatie in.

Stap 3:
Het laadpunt wordt geïnstalleerd 

en u ontvangt een laadpas. 

Nu kunt u thuis zorgeloos laden.
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een laadpas. Nu kan je 
zorgeloos laden aan huis.



Dit slimme laadpunt beschikt over:

•  Een gratis laadpas

•  Een laadvermogen van 22kW

•  Een vaste 22kW laadkabel van 5 meter

•  Een antraciet of witte behuizing naar keuze

•  Een LCD-display

•  Muurbevestiging

•  Hosting abonnement verplicht

Future proof installatiepakket
Met onze laadpunten kunt u iedere wagen optimaal laden. Eneco eMobility installeert bij elk 
laadpunt een 3-fasen voedingskabel, een datakabel voor Load Balancing en eventuele koppelingen 
aan smart home systemen in de toekomst (ook als u deze nog niet gebruikt). Zo is de installatie 
gelijk klaar voor de toekomst. Als uw laadbehoefte verandert, hoeft er niet opnieuw gegraven te 
worden voor een nieuwe installatie. Zo wordt een laadpunt een investering voor de lange termijn.

Hosting abonnement
Met het Hosting abonnement kunnen de laadtransacties van uw laadpunt op afstand uitgelezen en 
administratief verwerkt worden. Hierdoor kan uw geladen stroom elke maand vergoed worden. In 
een persoonlijke online omgeving ontvangt u een overzicht van de laadtransacties.

Abonnement Beheer & Onderhoud 
Bij de Alfen Eve Single kunt u een abonnement afsluiten waarbij u snel en kosteloos geholpen wordt 
bij een storing op locatie. Zo maakt u onbezorgd gebruik van uw laadpunt.

Ik wil het laadpunt kopen.

U ontvangt een factuur voor het voertuig van Mercedes-Benz en een aparte factuur voor het laadpunt en installatie 
van Eneco eMobility.

Altijd op weg met een volle batterij. Mercedes-Benz biedt het pakket COMFORT met een laadpunt van Alfen aan.

Alfen Eve Single Pro-line - 22 kW
Ideaal voor particuliere en zakelijke rijders die baat hebben bij verrekenen van stroomkosten.

Via deze formule kiest u voor een investering voor de lange termijn om het laadpunt en de installatie eenmalig te betalen.

Waarom kopen?



Heeft u meer dan 1 meter  
graafwerk nodig? Dan bieden  
we u een offerte op maat.

Pakketprijs (excl. btw)    € 1.850

Laadpunt     

Alfen Eve Single Pro-line   

• Laadvermogen van 22 kW

• 5 m vaste laadkabel

• Keuze uit antraciet of witte behuizing

• LCD-display

• Muurbevestiging    

• Hosting abonnement    € 5,95 p/mnd

Standaard installatiepakket

•  Online schouw

•  Reiskosten, arbeidskosten, parametrisering en uitleg

•  5G6 + FTP-bekabeling in slagvaste buis tot 20 m

•  Elektrische schakelaar type A 4P, 32A

•  Extra zekeringskast tot 8 modules (indien nodig)

•  Muur en vloer doorboringen zoveel als nodig

•  Klein materiaal

•  3-fasen-aansluiting

•  0-1 m graven

•  Dynamic Load Balancing (digitaal) incl. installatie

Kies uw extra’s (excl. btw)

•  Fysieke schouw € 115

•  7.5 m vaste laadkabel € 70

•  Paalbevestiging € 155

•  Extra graafwerk per meter € 50

•  Extra kabel per meter € 25

•  Abonnement Beheer & Onderhoud € 5 p/mnd



Ik wil het laadpunt leasen/financieren.

Indien gewenst, zal Eneco eMobility uw laadkosten verrekenen met uw zaak of werkgever. De 
laadpunten die Eneco eMobility aanbiedt zijn immers intelligent. Ze meten de energie die u verbruikt 
om thuis uw voertuig op te laden. Deze energie wordt vergoed aan een overeen te komen energietarief 
en maandelijks door Eneco eMobility terugbetaald op uw bankrekening. Eneco eMobility stuurt 
maandelijks een factuur voor hetzelfde bedrag aan uw zaak of werkgever. Deze administratieve 
dienstverlening is inbegrepen bij het maandelijkse Hosting abonnement.

Verrekenen van laadkosten tussen werkgever en werknemer.

Lees hier meer over verrekenen.
Scan de QR-code.

Dit slimme laadpunt beschikt over:

• Een gratis laadpas

 • Een laadvermogen van 22kW

•  Een vaste 22kW laadkabel van 5 of 7,5 meter

•  Een antraciet of witte behuizing naar keuze

•  Een LCD-display

•  Een muur- of paalbevestiging

•  Hosting abonnement 

U ontvangt een factuur voor het voertuig, het laadpunt en de installatie van Mercedes-Benz. Eventuele extra’s 
buiten het pakket worden gefactureerd vanuit Eneco eMobility.

Altijd op weg met een volle batterij. Mercedes-Benz biedt het pakket ZEN met een laadpunt van Alfen aan.

Alfen Eve Single Pro-line - 22 kW
Ideaal voor particuliere en zakelijke rijders die baat hebben bij verrekenen van stroomkosten.

Via deze formule kiest u voor een all-in pakket (voertuig, laadpunt en installatie) met gespreide betalingen.

Waarom leasen?



Heeft u meer dan 10 meter 
graafwerk nodig? Dan bieden 
we u een offerte op maat.

Pakketprijs (excl. btw)    € 2.250

Laadpunt     

Alfen Eve Single Pro-line   

• Laadvermogen van 22kW

• 5 of 7,5 m vaste laadkabel

• Keuze uit antraciet of witte behuizing

• LCD-display

• Muur- of paalbevestiging    

• Hosting abonnement    5 jaar inbegrepen

Standaard installatiepakket

•  Online schouw

•  Reiskosten, arbeidskosten, parametrisering en uitleg

•  5G6 + FTP-bekabeling in slagvaste buis tot 20 m

•  Elektrische schakelaar type A 4P, 32A

•  Extra zekeringskast tot 8 modules (indien nodig)

•  Muur en vloer doorboringen zoveel als nodig

•  Klein materiaal

•  3-fasen-aansluiting

•  0-10 m graven

•  Dynamic Load Balancing (digitaal) incl. installatie

Kies uw extra’s (excl. btw)

•  Fysieke schouw € 115

•  Extra graafwerk per meter € 50

•  Extra kabel per meter € 25

•  Abonnement Beheer & Onderhoud € 180 voor 5 jaar

Abonnement Beheer en Onderhoud 
Bij onze laadpunten kunt u een 
abonnement afsluiten waarbij 
u 24/7 en kosteloos geholpen 
wordt bij een storing op locatie. 
Zo maakt u onbezorgd gebruik 
van uw laadpunt.
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Customer service
elektrischladen@eneco.nl 
+31 (0)88 20 22 803 
Bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag, 09.00u-18.00u

Eneco eMobility B.V. 
Delftseplein 30K
3013 AA Rotterdam  
KvK Rotterdam 70990921

www.eneco-emobility.com


