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Laad je op voor     
de toekomst

Investeren in laadpalen. Misschien niet het eerste waar je geld aan wilt uitgeven als 
ondernemer. Met Laden zonder Investeren hoef je je daar geen zorgen over te maken, 
want die investering doet Eneco eMobility voor jou. Zodat jij je kan focussen op de 
groei en verduurzaming van je bedrijf. Te mooi om waar te zijn? Nee hoor, in deze 
whitepaper leggen we je uit hoe het werkt.

Met laadpalen bied je jouw gasten, klanten en medewerkers extra service. Je zorgt 
ervoor dat ze na hun bezoek of werk weer opgeladen op pad kunnen, zodat ze zich 
geen zorgen hoeven te maken over een lege batterij op de terugweg. Eneco eMobility 
maakt voor bedrijven het hebben van laadpalen mogelijk, met de propositie Laden 
zonder Investeren. Zo creëert Eneco eMobility een situatie waarbij je investeert in je 
bedrijf, zonder gedoe.

In deze whitepaper bespreken we wat er bij Laden zonder Investeren komt kijken en 
hoe het proces in zijn werk gaat van offerteaanvraag tot plaatsing. Wij zorgen voor jou, 
zodat jij voor je klanten en gasten kan zorgen. E-asy toch?



Eneco eMobility

Investeren 
zonder gedoe

Laden zonder Investeren is een oplossing geschikt voor ondernemers 
waar veel mensen zijn die willen laden, bijvoorbeeld in de sport- horeca- 
en recreatiebranche. Met laadpunten op je parkeerplaats laat je zien dat 
jij meedoet met de energietransitie. Je klanten of gasten laden op 100% 
groene stroom. Dit klinkt als een grote investering, maar door te kiezen 
voor Laden zonder Investeren hoef jij die niet te doen. Wij investeren, 
zodat jij kunt profiteren. Zo bespaar je geld en tijd. En heb je dus geen 
gedoe! Wij nemen alles uit handen: we zorgen voor installatie, beheer en 
onderhoud. En zijn er storingen? Dan kan je 24/7 bij ons terecht.

Hoe werkt het?
Met Laden zonder Investeren ga je een contract met Eneco eMobility aan voor tien jaar. Wij dekken dan de volgende kosten:

• De installatie en het beheer van de laadpunten voor tien jaar. Hierbij zitten de kosten voor de hardware, kabels   
en installatie, maar ook de kosten zoals hosting, service en onderhoud.

• We lezen maandelijks het laadpunt uit en vergoeden jou tussen €0,08 en €0,15 (excl. btw) per kWh verbruikte stroom.

Wat zijn de addertjes onder het gras?

Er zitten geen addertjes onder het gras. Er kan door jou als ondernemer geld worden verdiend aan laadpalen, en wij nemen 

graag het gedoe van je over dat komt kijken bij de installatie en het beheer ervan. De volgende vragen krijgen we wel eens 

van ondernemers:

•  Komen er dan totaal geen kosten kijken voor mij als ondernemer?
 In het geval er niet genoeg stroom is op locatie, moet de stroomaansluiting verzwaard worden. Dit zijn wel    
 kosten die de ondernemer voor zijn of haar rekening neemt. Zie hier wat verzwaring inhoudt. Als er uiteindelijk goed en  
 veel geladen wordt, kan het zijn dat die kosten uiteindelijk helemaal of deels in de business case passen. Daar gaat   
 Eneco eMobility graag met je over in gesprek.

•  Hoe hoog zijn de kosten per kWh om te laden aan de laadpaal?
 We rekenen een marktconform laadtarief van €0,30 (excl. btw) per geladen kWh aan de gebruikers.

•  Moet ik een energiecontract bij Eneco afnemen?
 Nee, dat hoeft niet. We willen het voor zo veel mogelijk ondernemers toegankelijk maken om te Laden zonder    
 Investeren.

4Laden zonder Investeren 

https://www.eneco-emobility.com/thuis/kennis-en-tips/voordelen-verzwaren 
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Brothers Horeca Group, een horecaonderneming met 114 
vaste medewerkers en achttien locaties, koos voor de zakelijke 
laadoplossing van Eneco eMobilty. Florus Pool (CFO): “We zijn met 
meerdere partijen in gesprek geweest, want we wilden een goed 
beeld hebben van wat er allemaal is qua aanbod.”

Een geplande verbouwing bij de locatie in Amersfoort zorgde voor 
het moment om over te gaan op laadpunten. “We merkten echt de 
behoefte bij de zakelijke klant. Ik raakte in gesprek met de CCO van 
Eneco eMobility en zo ging het balletje rollen.”

Samenwerking
Florus is erg tevreden met de samenwerking. “De relatie met de partner manager is goed. Hij denkt heel goed mee met 

zijn klanten. Wij zijn een horecaonderneming, en uitstraling is dan belangrijk. Eneco eMobility voelde het beste aan wat 

de uitstraling moest zijn van een bedrijf zoals BHG. Wij hebben er niks aan als er grote, schreeuwerige zuilen bij onze 

mooie locaties komen te staan. Wat ook heel erg meewoog, was dat Eneco eMobility groene stroom aanbood. Dat 

paste goed bij onze duurzame onderneming.”
 

Duurzaam ondernemen
“Eigenlijk was gisteren al het moment om te investeren in laadpalen. Maar denk wel goed na of het écht bij je past. 

Doe het niet omdat de buurman het doet, maar omdat je duurzaam wil ondernemen en omdat je klanten er behoefte 

aan hebben. Zoek daarbij een partner die goed luistert en creëer samen een win-win situatie. Ik zou het iedere onder-

nemer met een groen hart aanraden.”

Lees hier het hele verhaal van de Brothers Horeca Group.

   De ervaring van 
   Brothers Horeca Group

https://www.eneco-emobility.com/duurzaamheid 
https://www.eneco-emobility.com/zakelijk/kenniscentrum/bhg


Laden zonder Investeren Eneco eMobility 6

   Stap voor stap naar een laadpaal
Ben je geïnteresseerd in Laden zonder Investeren en benieuwd hoe dat eruit zal gaan zien? 
Hieronder vind je het proces van de aanvraag van de offerte, tot het in gebruik nemen van de laadpaal.

3. Schouw
Er volgt een schouw op locatie, 
met een installateur. En in samenspraak met 
jou, schatten we het verbruik van tevoren in.

1. Aanvraag
Je hebt interesse en doet een aanvraag
voor Laden zonder Investeren.

2. Gesprek
Je hebt een intakegesprek met een partner
manager van Eneco eMobility om samen uw 
wensen en behoeften in kaart te brengen.

5. Tekenen contract
Als alle partijen akkoord zijn, wordt het contract 
ondertekend en kunnen we aan de slag!

6. Aanpassingen
Mochten er aanpassingen nodig zijn vóór de 
installatie dan gebeuren deze eerst. Bijvoorbeeld 
het aanpassen van de meterkast of het 
verzwaren van de aansluiting.

7. Installatie
Het laadpunt/de laadpunten worden 
geïnstalleerd door onze installateur.

8. Gebruik
Zodra de installatie voltooid is, zijn de 
laadpalen direct klaar voor gebruik!

Bij een laadpaal hoort ook
een laadpas. Deze kun je hier
gemakkelijk aanvragen.

4. Offerte
Een offerte met uiteindelijke
mogelijkheden volgt.

https://www2.eneco-emobility.com/nl-be/laadoplossingen/eneco-emobility-laadpas/
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Contact
Wil je meer informatie over Laden zonder 
Investeren, of eens in gesprek met één van 
onze accountmanagers over de mogelijkheden? 

Neem dan contact op met Jasper Wehrmeijer:

Jasper Wehrmeijer 

Partner manager

jasper.wehrmeijer@eneco.com
+31 629 33 23 34


