
  

 
Terms & Conditions 

Voor zakelijke laadpunt pakketten inclusief installatie 
 
NewMotion biedt laadpunt-pakketten waarbij de installatie inbegrepen zit. Deze pakketten zijn gericht op 
het in staat stellen van bedrijfslocaties om eenvoudig en zorgeloos EV infrastructuren aan te leggen. Via ons 
netwerk van installatiepartners leveren deze installatiepakketten met de volgende uitgangspunten en 
voorwaarden.  
 

1. NewMotion Business Pakket met ‘Standard installatie’ 

2-for-Business & 4-for-Business 

2-for-Business Pakket  4-for-Business Pakket 

Inhoud:  Inhoud: 

- 1x NewMotion Business Pro  
- 1x NewMotion Business Lite 
- 2x 3-fase aardlekschakelaar B 
- 2x 3-fase installatieautomaat 
- 2x15m 6mm2 interne kabel + interne UTP naar 
laadpunten + UTP-kabels laadpunt naar laadpunt 
+ flex buis + hostalit buis (wanneer kabel extern 
geïnstalleerd). 
- Standaard Business Installatie* 

- 1x NewMotion Business Pro  
- 1x NewMotion Business Lite 
- 4x 3-fase aardlekschakelaar B 
- 4x 3-fase installatieautomaat 
- 4x15m 6mm2 interne kabel + interne UTP naar 
laadpunten + UTP-kabels laadpunt naar laadpunt 
+ flex buis + hostalit buis (wanneer kabel extern 
geïnstalleerd). 
- Standaard Business Installatie* 

*Standard Business Installatie omvat: 

- Werkvoorbereiding, arbeids- en voorrijkosten naar de locatie van de klant 
- Montage van driefase-laadpunten aan de muur van het gebouw 
- UTP-kabel tussen laadpunten en gebouw internet router (max 15m) 
- 3-fase kabels tot 15 m (max. 32A) van meterkast naar laadpunten (interne bekabeling naar 
gemonteerde laadpunten) 
- 3-fasen aardlekschakelaar B en 3-fase installatieautomaat (max. 32A) in de meterkast van het 
gebouw 
- Leidingen voor externe montage van kabels aan de muur van het gebouw 
- 1x muur boren 
- Inbedrijfstelling 

Belangrijk: De complexiteit van de installatie  is afhankelijk van de lokale elektrotechnische situatie 
waarin wordt gebouwd. Onze standaard installatie is gebaseerd op een gebruiksklare meterkast die 
bereikbaar is via kruipruimte of beschikbare kabelgoot binnen 15 m (dit is een voorwaarde voor zowel 
stroomkabels als UTP-kabels) vanaf de ingang van het gebouw tot aan de meterkast van het gebouw. 
Wij lossen vrijwel elke extra inpandige uitdaging op, maar dit zal extra implementatiekosten met zich 
meebrengen. 
 
Een standaard bedrijfsinstallatie bevat niet: 
- Inpandig niet-standaard arbeid en componenten, bijvoorbeeld kabelgoot implementatie, 
meterkast-aanpassing, meterkast-uitbreiding, power-upgrade (extra kosten zijn van toepassing in geval 
van niet-standaard arbeid en gebruik van extra componenten) 
- Graven of grondwerk 
- Paal/Palen en/of betonvoet moeten afzonderlijk worden besteld 
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Future Proof Expansion Pack 

Met dit pakket kan uw bedrijf groeien tot het aantal van 12 laadpunten per groep. Extra laadpunten 
en installatie van de extra laadpunten zijn niet inbegrepen in het uitbreidingspakket. 

Future Proof Expansion Pack Inhoud: 

- Montage van externe verdeelkast op de grond of muur. 
- Upgrade naar een kabel met hoge capaciteit in het gebouw (15M x 25mm2, max 80A) 
- Upgrade naar een kabel met hoge capaciteit van gebouw tot externe verdeelkast (25 mm2) * 
- 1 x installatieautomaat voor primaire meterkast 
- Externe verdeelkast op laadpunten-locatie 
- 1 x hoofdschakelaar, sloten, DIN-rails en grondrail 
- UTP-schakelaar 
- grommets 
- Installatie van Future Proof Expansion Pack. 

 

* Aantal meters buiten is gelijk aan aantal meters van muur naar externe verdeelkast. Dit is inbegrepen 
in het Future Proof Expansion Pack. Het maximale aantal meters dat kan worden ingezet, is 40 meter 
van buitenmuur naar externe verdeelkast. Als de afstand groter is dan 40 meter is (wand naar externe 
verdeelkast), kan NewMotion een aangepaste installatie leveren. 
 
Business Pakketten aangeboden met installatie. Terms & Conditions 
2.1 Principes 
- Vóór de installatie zal de installatiepartner een onderzoek uitvoeren om de uiteindelijke kosten van de 
installatie te bepalen. Het is mogelijk dat de installatiepartner van NewMotion extra kosten in rekening 
brengt aan de klant, als er meer werk vereist is dan in de pakketten zoals hierboven gedefinieerd. De 
klant moet tekenen voor eventuele extra kosten voordat met installatiewerkzaamheden wordt 
begonnen. 
 
- NewMotion biedt alleen garantie op de installatiewerkzaamheden die worden uitgevoerd door de 
installatiepartner van NewMotion. Er wordt geen garantie gegeven voor bestaande kabels, upgrades 
voor bestaande meterkast, of andere componenten. 
 
2.2 Condities 
Er moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan opdat de installatiepartner van NewMotion de 
installatie kan uitvoeren: 
 
- Om het laadpunt in werking te stellen, moet de stroom naar de meterkast tijdelijk worden 
losgekoppeld. Dit is mogelijk gedurende de installatie, die plaatsvindt tijdens kantoortijden. 
 
- Er is voldoende stroom en ruimte in de meterkast en deze is tijdens de installatie toegankelijk. De 
persoon die verantwoordelijk is voor uw elektrische installatie (bijv. technici) moeten in 
overeenstemming zijn met de bovenstaande activiteiten. 
 
- Het is mogelijk additionele installatie-automaten, en aardlekschakelaars in de huidige meterkast te 
plaatsen in zijn huidige staat. 
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- De meterkast van het gebouw wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante en lokale 
elektrische normen en standaarden. 
 
- Het werkgebied zowel binnen als buiten is volledig toegankelijk tijdens de installatie (parkeerplaatsen 
zijn vrijgehouden, geen obstakels in het kabelpad, enz.). 
 
- Er is een internettoegangspunt of een 2G-signaal beschikbaar van minimaal -80dBm op de locatie 
waar de laadpunten worden geïnstalleerd. 
 
- Verantwoordelijken, zowel voor de elektrische installatie als voor de ingebruikname moeten aanwezig 
zijn gedurende de gehele duur van de installatie. 
 
- Als aan één of meer van de voorwaarden niet is voldaan, kan dit leiden tot annulering of uitstel van de 
installatie en extra kosten. 
 
3. Additionele kosten  
De volgende items, onder andere, zijn niet opgenomen in het aangeboden pakket. Onderstaande 
elementen resulteren in extra kosten bovenop het pakket: 
 
- Een paal voor de laadpunten. Alle laadpunten worden standaard verkocht als wandgemonteerde 
units. 
 
- Extra laadpunten 
 
- Vereiste voor een kabellengte langer dan 2 meter in de kruipruimte 
 
- Graven en bestraten voor externe bekabeling 
 
- Een kabellengte langer dan 15 meter van de netaansluiting naar de laadpunten 
 
- Lokale schakelaar- of uitbreidingskasten in de meterkast van het gebouw 
 
- Installatie van los van elkaar gelegen laadpunten (laadpunten moeten in één groep worden 
geïnstalleerd) 
 
- Gebruik van hoogwerkers voor laadpunten 
 
- Obstakels verwijderen voor alle interne en externe kabels 
 
- Inbedrijfstelling buiten kantoortijden, omdat stroomonderbreking niet tijdens kantooruren kan 
plaatsvinden 
 
- Alle structurele werkzaamheden aan het gebouw, met uitzondering van muur boringen 
 
- De voorbereiding en indiening van (elektrische) tekeningen als gevolg van de aangeboden pakketten 
 
- Wachttijden tijdens het werk buiten de verantwoordelijkheid van NewMotion. Deze worden allemaal 
als extra werk berekend. 
 
- NewMotion Office-abonnementen voor toegang tot slimme oplaadservices 
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