
Hoe werkt MijnLaden?
Dit is het MijnLaden startscherm, hier ziet 
u de gegevens van de huidige maand. 

Standaard worden de gegevens van de 
huidige maand getoond. Bovenin het 
scherm kunt u een andere maand selecteren, 
waarna u de gegevens te zien krijgt van die 
betreffende maand*.
 
*let op, laadtransacties op niet-Eneco laadpunten 
worden pas na afloop van de betreffende maand 
getoond (~ 5de van de maand)

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

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

Hier ziet u wat er met uw Eneco 
laadpas is geladen in de 
geselecteerde maand.

Het totaal aantal kWh dat 
geladen is op Eneco laadpunt 
thuis in de geselecteerde maand.

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

Het vermeden aantal kg CO2 ten 
opzichte van een gem. brandstof 
auto (107 gram CO2/km). Met 
een Eneco laadpas (en/of 
laadpunt) rijdt u altijd op 
Hollandse Wind en dus zonder 
uitstoot van CO2. 

Als u op deze knop klikt, komt 
u in het menu. Daar kunt u o.a. 
uw profiel inzien en uw gegevens
en wachtwoord wijzigen. Ook 
kunt u een vraag stellen en kunt 
u uitloggen.  



Onderin het scherm van de WebApp vindt u 
vier verschillende tabs. 
 

Hier ziet u de laadtransacties 
via de laadpas.

In het overzicht ziet 
u het adres waar, 
hoeveel kWh en voor 
welke prijs u 
geladen heeft. 

Hier ziet u de laadtransacties 
op uw thuislaadpunt.

Hier ziet u de facturen van de 
afgelopen periode. 

In dit scherm ziet u een 
overzicht van de 
(credit) facturen met 
daarbij 3 belangrijke 
kenmerken: 
het factuurnummer, de factuurdatum en het 
factuurbedrag. Door op het factuurnummer te 
klikken krijgt u de originele factuur te zien (in 
PDF formaat).

Hier ziet u laadpunten waar u met
een Eneco laadpas kunt laden en of 
het laadpunt vrij of bezet is. 

Door op te klikken centreert het 
kaartje rondom uw huidige locatie.

Als u op het andere icoon onderin 
klikt, kunt u een selectie maken van 
de laadpunten die u wilt zien in het 
overzicht. 

Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven 
specifiek op zoek te zijn naar snelladers.

   



MijnLaden 
snelkoppeling op uw telefoon

Start uw internetbrowser Vul boven in de browser het volgende in: 
www.elektrischvervoer.eneco.nl/mijnladen

In het aanmeldscherm vult u uw gegevens 
in om toegang te krijgen tot MijnLaden.

Dit is het startscherm van MijnLaden. 
Hier ziet u in één oogopslag de transacties 
van de huidige maand. 

iPhone: U kunt het icoontje toevoegen aan 
uw startscherm door te klikken op         te
klikken en vervolgens op        

Android: U kunt het icoontje toevoegen aan 
uw startscherm door te klikken op         te
klikken en vervolgens op “Toevoegen aan
startscherm” in het menu.        

U kunt MijnLaden nu starten door op het 
icoontje op uw startscherm te klikken. 


