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Hoe werkt factureren bij 
Eneco eMobility?

Afhankelijk van de situatie en de gekozen producten en diensten 
versturen wij een factuur of document. Hier leggen wij uit wat het 
verschil is tussen de verschillende documenten, wat op welk document 
staat en hoe wij betalingen met jou afhandelen, waaronder domiciliëring

Welke facturen en documentsoorten zijn er?
We hebben het volgende voor je op een rij gezet.

1. Factuur - Aanschaf & installatie laadpaal
2. Factuur - Periodieke aanrekening 

- abonnementen laadpaal 
- abonnementen laadpas 
- aanrekening laadtransacties

3. Debetnota - Aanrekening laadtransacties
4. Terugbetalingsdocument - Vergoeding laadtransacties
5. Selfbilling factuur - Vergoeding laadtransacties
6. Specificaties document

Alle documenten ontvang je per e-mail. Je kunt deze ook inzien via 
MijnLaden. De specificaties van deze documenten zijn als bijlage alleen in 
te zien in MijnLaden en ontvang je niet per e-mail.

Hoe werkt elke factuursoort?
Hoe ziet elke factuur of document eruit en wat zijn de 
betalingsmogelijkheden? Dat leggen we hieronder uit. Bij elk document 
staat vermeld hoe deze is opgebouwd en wanneer deze verrekend 
wordt.
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1. Factuur Laadpaal - Eenmalig

Uitleg Als je een laadpaal van Eneco eMobility afneemt, berekenen we eenmalige 
kosten door voor de laadpaal, accessoires of meterkastaanpassingen én de 
installatie. Dit zijn eenmalige kosten. De hoogte van deze kosten varieert 
en is terug te zien op de offerte die je hebt goedgekeurd.

Ben je een leaserijder? Dan worden (een deel van) deze kosten vaak betaald 
door de leasemaatschappij.

Heb je een laadpaal via een van onze partners aangeschaft, zoals 
bijvoorbeeld een autodealer? Dan krijg je vaak een gecombineerde factuur.

Planning Eenmalig, binnen een maand nadat de laadpaal in werking is gesteld.

Betalingswijze De kosten voor laadpalen domiciliëren we nooit, doordat het om een hoog 
bedrag gaat.

Overig -

Bijlage -
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2. Factuur - Periodieke aanrekening

Uitleg Bij aanschaf van een laadpaal berekenen wij maandelijkse 
abonnementskosten door. Er zijn twee abonnementsvormen: 
• Hosting 
• Beheer en onderhoud 

Als je een laadpas of laaddruppel afneemt, rekenen we het 
hostingabonnement aan je door in deze factuur. 
Ook berekenen we op deze factuur de laadtransacties van jouw laadpas 
door. De transacties die je met je laadpas doet op (semi-) publieke 
laadpunten, laadpunten bij bedrijven en uit Roaming (zie actuele lijst op 
onze website), zie je terug als een variabel bedrag. Dit is afhankelijk van de 
locatie, eventueel een starttarief, tijdsduur en de hoeveelheid elektriciteit 
die je hebt geladen.

Planning De factuur wordt tussen de 11e en 18e van de maand of van het kwartaal 
verstuurd.

Betalingswijze Domiciliëring.
Ben je een leaserijder of staat de laadpas op naam van een van onze 
partners? Dan ontvang je de factuur voor jouw laadtransacties van onze 
partner.

Overig Het abonnement Beheer en onderhoud is optioneel. Een storing wordt 
gedekt door dit abonnement. Heb je geen abonnement op Beheer en 
onderhoud? Dan krijg je een aanvullende factuur toegestuurd voor de 
kosten.

Bijlage Laadtransacties laadpas (indien laadpas bij laadpaal).
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3. Debetnota - Periodieke aanrekening laadtransacties

Uitleg Als je een laadpas of laaddruppel gebruikt hebt op een thuislaadpunt van 
Eneco eMobility, dan worden deze sessies in rekening gebracht op eenzelfde 
wijze als deze vergoed worden.

Planning De debetnota wordt tussen de 11e en 18e van de maand of van het 
kwartaal verstuurd.

Betalingswijze Domiciliëring.
Ben je een leaserijder of staat de laadpas op naam van een van onze 
partners? Dan ontvang je de factuur voor jouw laadtransacties van onze 
partner.

Overig -

Bijlage Laadtransacties laadpas (indien laadpas bij laadpaal).
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4. Terugbetalingsdocument - Vergoeding laadtransacties

Type klant Particulier of organisatie zonder btw-nummer.

Uitleg Als je thuis oplaadt aan je eigen laadpaal, verbruik je je eigen elektriciteit. 
Om te voorkomen dat je dubbel betaalt, vergoeden wij jou maandelijks deze 
elektriciteitskosten. Wij brengen hetzelfde bedrag vervolgens in rekening bij 
de pashouder. Dit heet verrekenen. Dit kan de leasemaatschappij zijn als je 
een leaserijder bent, je werkgever of jijzelf als je een eigen bedrijf hebt.

Planning Het te ontvangen bedrag maken we binnen 14 dagen over, tussen de 25e en 
30e van de maand.

Betalingswijze Automatisch.
Het gaat om een vergoeding die automatisch gestort wordt.
Let op: het bankrekeningnummer moet wel bekend zijn in MijnLaden.

Overig -

Bijlage Laadtransacties laadpaal.
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5. Selfbilling factuur - Vergoeding laadtransacties

Type klant Bedrijf of organisatie met btw-nummer.

Uitleg Als jezelf, je werknemers of je bezoekers opladen aan een laadpaal bij 
jouw bedrijf, wordt er elektriciteit verbruikt. Om te voorkomen dat je 
dubbel betaalt, vergoeden wij jou maandelijks of per kwartaal deze 
elektriciteitskosten. Hiervoor stellen wij een factuur op in jouw naam. Dit is 
voor jou een verkoopfactuur en geen aankoopfactuur.

Wij brengen hetzelfde bedrag vervolgens in rekening bij de pashouder. Dit 
heet verrekenen. Dit kan de leasemaatschappij zijn als je een leaserijder bent, 
je werkgever of jijzelf als je een eigen bedrijf hebt.

Planning Het te ontvangen bedrag maken we binnen 14 dagen over. Vaak is dit al 
dezelfde maand tussen de 25e en 30e van de maand.

Betalingswijze Automatisch.
Het gaat om een vergoeding die automatisch gestort wordt.
Let op: het bankrekeningnummer moet wel bekend zijn in MijnLaden.

Overig -

Bijlage Laadtransacties laadpaal.
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6. Specificaties document

Uitleg Heb een laadpaal en/ of laadpas van Eneco eMobility? Dan kun je via 
MijnLaden inzicht verkrijgen in de geregistreerde laadtransacties.

Voor iedere verrekening, -aanrekening of vergoeding is een document 
opgesteld. De specificaties van dit document kun je downloaden via 
MijnLaden. Dit kunnen specificaties van abonnementen en/of van 
laadtransacties zijn.

Ben je een leaserijder of staat de laadpas op naam van jouw werkgever? Dan 
worden jouw laadpastransacties verrekend via de leasemaatschappij of je 
werkgever en ontvang je van ons geen factuur.

Planning Het document wordt tussen de 11e en 18e van de maand of van het 
kwartaal verstuurd. De specificaties - als bijlage - worden niet verstuurd.

Betalingswijze Ben je een leaserijder of heb je een laadpas van een van onze partners? Dan 
ontvang je de factuur voor jouw laadtransacties van onze partner.

Overig Alleen in te zien via je MijnLaden account.

Bijlage -
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