
Het Eneco eMobility icoon verschijnt op het 
startscherm van jouw smartphone. 

 De snelkoppeling op jouw startscherm

Je kunt de kaart raadplegen voor publieke laad-
punten door op het locatie-icoon te klikken in 
het hoofdmenu. 

MijnLaden
instructie

“MijnLaden” bevat details van jouw 
oplaadbeurten, maar biedt ook een 
overzichtskaart aan met alle laadpunten 
die toegankelijk zijn met een Eneco 
laadkaart.

“MijnLaden” kun je als webapplicatie ook 
makkelijk bekijken op jouw smartphone. 
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Hoe gaat het te werk:

Ga op je smartphone via je browser (bv. Google 
Chrome) naar: ”MijnLaden”: 
https://portal.eneco-emobility.com

Nu kun je via de settings van de browser kiezen om 
de pagina als een icon op je startscherm te plaatsen. 

 Klik op icon & dan op “Toevoegen aan 
 Startscherm”
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MijnLaden
instructie

Dit is het MijnLaden startscherm, hier 
zie je de gegevens van de huidige 
maand. Bovenin het scherm kun je een 
andere maand selecteren, waarna je de 
gegevens van die maand te zien krijgt. 

Let op, laadtransacties aan niet-
Eneco laadpunten worden pas na de 
betreffende maand getoond.

Hoe werkt MijnLaden?

Hier zie je hoeveel er met je Eneco laadpas is 
geladen in de geselecteerde maand.

Hier worden de kosten getoond die aan de 
laadpashouder gefactureerd worden.

Het aantal kilometers dat gereden is op basis van 
de laadtransacties met je laadpas (uitgaande van 
een verbruik van 16,7 kWh/100 km).

Het totaal aantal kWh dat aan het Eneco 
thuislaadpunt geladen is in de geselecteerde 
maand.

Wij vergoeden de thuis geladen stroom van de 
voorgaande maand op je rekeningnummer.

Het vermeden aantal kg CO2 ten opzichte van een 
gem. brandstofauto (107 gram CO2/km). Met een 
Eneco laadpas (en/of laadpunt) rijd je altijd 100% 
groen en dus zonder uitstoot van CO2.

Als je op deze knop klikt, kom je in het menu. Daar 
kun je o.a. jouw profiel bekijken, jouw gegevens en 
wachtwoord wijzigen en onder ‘Stroomvergoeding’ 
kun je het gewenste tarief voor stroomvergoeding 
invullen. Je kan ook een vraag stellen.


