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Aan de slag met
myNewMotion

Deel 1

MyNewMotion is ons online platform waarin 
u uw laadpunten en laadpassen eenvoudig 
kunt beheren. In deze handleiding vindt  
u alle informatie die u nodig heeft voor  
het configureren en beheren van de  
EV-laadinfrastructuur van uw bedrijf.
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1.  Ga naar my.newmotion.com
 Gebruik voor uw bezoek aan myNewMotion Safari, Google Chrome of  
 Firefox als browser. Het platform werkt niet optimaal in Internet Explorer.  
2.  Klik op Registreer naast het logo van NewMotion.
3.  Kies privé-aankoop en klik op Registreer een nieuw account.
4.  Vul uw eigen accountgegevens in.
 Klik op Registreer wanneer u klaar bent. Er wordt een registratie 
 e-mail naar u gestuurd om een wachtwoord in te stellen voor uw 
 myNewMotion-account.
5.  Gebruik de e-mail om een wachtwoord in te stellen en log in.

Een account registreren
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Uw laadpunt activeren                1/2

1.  Log in op myNewMotion 
 Gebruik voor uw bezoek aan myNewMotion Safari, Google Chrome of
 Firefox als browser. Het platform werkt niet optimaal in Internet Explorer. 
2.  Navigeer in het menu naar Laadpalen
3.  Klik op Laadpaal toevoegen
4.  Vul het serienummer in en klik op volgende
 Het model van uw laadpunt wordt nu weergegeven.  
 Klik nogmaals op Volgende.
5.  Geef uw laadpunt een naam en vul het adres in

VOORDAT U BEGINT 
Noteer de serienummers van uw 
laadpunten. Op de laadpunten vindt 
u een sticker met het serienummer. 
Noteer de serienummers van  
al uw laadpunten en geef elk 
laadpunt een naam die u  
gemakkelijk kunt onthouden.

Serial Num
ber:

xx xxx xxx

5
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Uw laadpunt activeren                2/2

6.  Klik op Volgende om het abonnement te bevestigen 
 Het serienummer van het laadpunt is gekoppeld aan een abonnement.   
 Valideer de weergegeven informatie en bevestig het abonnement. 
 Neem contact op met de klantenservice als de informatie onjuist is.
7.  Gastgebruik
 Bepaal wie er toegang mag hebben tot uw laadpunt.
 •  Uitgeschakeld: alleen u kunt het laadpunt gebruiken en toegang verlenen 
     aan andere gebruikers.
 •  Gratis voor gasten: het laadpunt is toegankelijk voor iedereen met een 
     NewMotion laadpas. 
 •  Gasten moeten betalen: hiermee kunt u een tarief instellen.
8.  Geef aan of uw laadpunten op de kaart moeten worden weergegeven  
 Wanneer u het laadpunten zowel voor openbare als particuliere toegang   
 instelt, kunt u uw laadpunt op de kaart weergeven. Wanneer u dit wilt doen, 
 verplaatst u het laadpunt op de kaart naar de locatie waar het is geïnstalleerd.

9.  Bepaal of u laadpassen wilt whitelisten
 Door een laadpas op te nemen op de whitelist kunt u niet-openbare   
 toegang verschaffen binnen een gesloten netwerk (bijvoorbeeld voor   
 alle werknemers). Wanneer u voor bepaalde passen gratis toegang tot   
 uw laadpunt wilt verlenen, geeft u de laadpas op die u aan het laadpunt  
 wilt toevoegen. Als u ervoor kiest om een apart tarief in te stellen voor een  
 laadpas op de whitelist, verplaatst u de schuifregelaar naar rechts zodat  
 deze blauw wordt. U krijgt nu de optie om een apart tarief in te stellen. 
 Als u ervoor kiest een laadpas in de whitelist op te nemen en geen kosten  
 voor de pas in rekening wilt brengen, laat u de schuifregelaar links staan  
 en klikt u op Bewaren en doorgaan.
10. Vul de bankgegevens in  
 Als er een tarief aan het laadpunt is toegevoegd, moet u bankgegevens  
 voor de betaling toevoegen.
11. Bevestig en bewaar 
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Uw laadpas activeren

1.  Log in op my.NewMotion.com
 Gebruik voor uw bezoek aan myNewMotion Safari, Google Chrome of
 Firefox als browser. Het platform werkt niet optimaal in Internet Explorer. 
2.  Navigeer in het menu naar Laadpassen
3.  Klik op Voeg laadpas toe 
4.  Vul de pasgegevens in
 Vul het nummer van de laadpas in, geef de pas een duidelijke naam  
 en klik op Volgende.

5.  Kies tussen privé of openbaar laden
 • Publiek laden 
   Als u kiest voor openbaar laden, heeft u toegang tot zowel privé   
     laadpunten waar u toegang tot heeft gekregen, als het grotere 
   openbare NewMotion-netwerk. Om voor deze sessies te betalen  
   moet u uw bankgegevens invullen. Vul uw persoonlijke bankgegevens  
   in en sla ze op.
 • Privé laden 
    Als u kiest voor privé laden, kunt u alleen gebruikmaken van privé
    laadpunten waartoe u toegang hebt gekregen, bijvoorbeeld in een
     volledig particuliere omgeving, waar u niet voor laden hoeft te betalen. 
6.  Bevestig en bewaar 

3
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Inzicht krijgen in laadgegevens

Inzicht en controle
Het dashboard van myNewMotion geeft inzicht in de activiteiten van uw 
laadpunten, kWh-gebruik, kosten en CO₂-besparingen. Ook krijgt u een 
gedetailleerd overzicht van alle laadsessies waarvoor u uw laadpassen heeft 
gebruikt. Bovendien worden de duur en de status van laadsessies weergegeven 
en wordt hier aangegeven of een laadpunt beschikbaar, aan het laden, bezet of 
offline is, of dat er een storing is opgetreden.

Rapportage
Via uw online dashboard kunt u aangepaste rapporten maken met 
laadgerelateerde informatie en deze rapporten downloaden voor uw eigen 
administratie of belastingaangifte. Wanneer u zo’n rapport wilt maken, gaat  
u naar het dashboard, navigeert u naar laadsessies en klikt u op Downloaden 
in de rechterhoek. Beschikbaar in zowel PDF- als Excel-indeling.  

Facturering 
In het onderdeel Facturering van myNewMotion bekijkt en downloadt u uw 
eerdere facturen en vergoedingenoverzichten, en die van uw werknemers in 
het geval u hun laadpassen beheert via uw zakelijke account in myNewMotion. 
Voor uw gemak ontvangt u deze facturen ook eenmaal per maand per e-mail. 
Facturen voor geïnstalleerde laadpunten worden hier niet weergegeven.

Inzicht en controle Rapportage Facturering
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Gebruik van laadpunten optimaliseren

Wanneer u over een EV-infrastructuur beschikt, wilt u dat deze met 
minimale kosten wordt gebruikt. Om het gebruik van een laadpunt te 
verbeteren, kunt u het laadpunt op afstand beheren of uw werknemers 
stimuleren laadpunten niet onnodig bezet te houden met behulp van  
de Group Charge App.

Laadpunten op afstand beheren
U kunt in myNewMotion eenvoudig op afstand laadsessies op uw laadpunten 
starten en stoppen door op het tandwieltje naast het betreffende laadpunt 
te klikken. Als een sessie is stopgezet, wordt de laadkabel automatisch 
ontgrendeld. Het betreffende laadpunt is hierna meteen toegankelijk voor 
andere medewerkers of gasten die hun auto willen opladen.

Group Charge App
Met de Group Charge App gebruikt u de infrastructuur optimaal wanneer de 
laadbehoeften toenemen. Werknemers kunnen in de app de realtime status van 
de laadpunten van het bedrijf bekijken. Via een gebruiksvriendelijke interface 
kunnen EV-rijders zien wie er aan het laden is en kunnen ze op de hoogte 
gesteld worden wanneer er laadpunten beschikbaar zijn of andere collega’s 
vragen om hun volledig opgeladen auto te verplaatsen met behulp van een 
besloten groepschat. Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden van de 
Group Charge-app en wat deze applicatie voor uw bedrijf kan betekenen, neem 
dan contact op met uw accountmanager.



myNewMotion
functionaliteiten

Deel 2

Om te kunnen garanderen dat uw  
EV-laadinfrastructuur kostenefficiënt is,  
is het van essentieel belang dat  
u uw laadgegevens in de gaten houdt.  
In myNewMotion kunt u de laadgegevens 
van uw bedrijf eenvoudig bekijken en 
downloaden. Zo kunt u deze combineren  
met andere gegevens en waardevolle 
inzichten genereren.  
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Laadkaart

Op de laadkaart vindt u alle openbare laadpunten, inclusief uw eigen 
laadpunten. Gebruik de zoekbalk rechtsboven om een locatie te zoeken.  
Gebruik het filter   om de eigenschappen te selecteren die het laadpunt moet 
hebben. Klik op Filter toepassen om de zoekactie te starten.

De laadpunten worden op de kaart groen met een omgekeerd hartje 
weergegeven. Klik op dit pictogram om de eigenschappen van het laadpunt 
weer te geven, inclusief prijsinformatie, openingstijden en technische informatie.

Op deze locatie zijn een of meer laadpunten beschikbaar.

Op deze locatie zijn alle laadpunten momenteel bezet.

Op deze locatie zijn geen laadpunten beschikbaar vanwege een storing.

De status van de laadpunten op deze locatie is momenteel onbekend. 
Houd er rekening mee dat de laadpunten mogelijk niet goed werken.  
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Dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van alle laadactiviteiten op uw 
bedrijfslocatie. Bij Laadpalen vindt u de laadpunten die u heeft 
geregistreerd, en de status hiervan. Bij Laadpassen worden de 
laadpassen weergegeven die u heeft geregistreerd.  

De kolom aan de linkerkant geeft een overzicht van uw laadgedrag op uw 
locatie in de vorige periode. Klik op een datum om de periode te wijzigen en 
laadgegevens van de afgelopen 7 of 30 dagen, de laatste maand of de vorige 
maand te bekijken. U kunt ook zelf een periode definiëren. 

Bij Laadsessies worden de laatste laadsessies weergegeven. Bepaal hoe u 
de sessies wilt sorteren en gebruik de knop Downloaden om het overzicht als 
pdf- of Excel-bestand te downloaden. 

Tot slot kunt u het dashboard gebruiken om op afstand toegang tot uw laadpunten 
te krijgen. Klik op de     om het menu voor beheer op afstand te openen.  
Start of stop uw laadsessie zonder dat u een laadpas hoeft te gebruiken. 
Bovendien kunt u met deze functie uw laadpunt opnieuw instellen als het niet 
goed werkt. 
Bij het klikken op de
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Laadpassen

In dit gedeelte van myNewMotion kunt u uw laadpassen bekijken, activeren en 
beheren. U ontvangt een aantal laadpassen bij uw nieuwe infrastructuur. Klik op 
Voeg laadpas toe om een nieuwe laadpas toe te voegen. Of wijzig instellingen 
van bestaande laadpassen door op Wijzig te klikken. Als u een laadpas wilt 
blokkeren, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal, klikt u op Blokkeer. 

Als uw werknemers voor het laden een bepaald bedrag betalen, moeten zij 
een account instellen in myNewMotion, de door u toegewezen pas toevoegen 
en Public Charging (Openbaar laden) selecteren om betalingsgegevens toe 
te voegen. Wanneer werknemers al een laadpas hebben, kunnen ze u het 
pasnummer geven en kunt u dit toevoegen aan de laadpunten in uw netwerk. 
U kunt toegang tot specifieke of alle laadpunten toestaan.

Om deze reeds bestaande laadpasgegevens toe te voegen, moet  
u naar de instellingen van het laadpunt gaan en de pasgegevens  
daar toevoegen. 



Fu
nc

tio
na

lite
ite

n
Deel 2

14

Laadpunten

Bekijk, activeer en beheer uw laadpunten. Klik op Laadpaal  
toevoegen om een nieuw laadpunt toe te voegen. Of wijzig instellingen van  
bestaande laadpunten door op Instellingen te klikken. Heeft u hulp 
nodig bij het activeren van uw laadpunten? Raadpleeg dan het hoofdstuk 
Uw laadpunt activeren.

Toegang met de laadpas 
Alle laadpassen die u aan uw laadpunt toevoegt, worden opgenomen op de 
whitelist voor alle laadpunten van dit account, maar ze worden niet automatisch 
ingesteld voor gebruik op openbare laadpunten, omdat de eigenaren eerst 
betalingsgegevens moeten toevoegen.

Wanneer u laadpassen toevoegt aan uw laadpunt, kunt u per werknemer aparte 
tarieven instellen. Zo kunt u ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een directeur met 
een overeenkomst voor gratis brandstof niets betaalt, terwijl werknemers wel 
moeten betalen voor het opladen.
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Facturering 

Facturen
Bekijk en download uw NewMotion-facturen. Klik op het account waarvoor u 
de facturen wilt zien en klik vervolgens op de factuur-id van de factuur waarvan 
u een kopie wilt downloaden. Alleen facturen vanaf december 2019 zijn 
opgeslagen in myNewMotion.

Factuurgegevens 
Wijzig uw factuurgegevens. Klik op Bewerk bij de informatie die u wilt wijzigen. 
U kunt hier alleen factuurgegevens wijzigen. Het wijzigen van een bankrekening 
kan alleen worden gedaan via de instellingen van uw laadpunt of laadpas. 



Ondersteuning 

Deel 3

Ons team van lokale EV-experts is 24 uur 
per dag beschikbaar om u te ondersteunen 
bij het gebruik van myNewMotion. Bekijk 
de veelgestelde vragen of gebruik de 
contactgegevens om contact op te nemen. 
We staan voor u klaar. 
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Veelgestelde vragen

De betalingsgegevens op de facturen zijn onjuist.  
Hoe kan ik deze gegevens wijzigen?
Ga als volgt te werk om de naam, het adres of het e-mailadres op uw factuur 
te wijzigen:

1.  Log in op my.NewMotion.com met uw e-mailadres en wachtwoord.
2.  Ga naar Facturering > Factureringsgegevens voor een overzicht  
 van uw betalingsgegevens.
3.  Klik op Bewerk bij het betalingsaccount dat u wilt wijzigen.
4.  Vul de juiste gegevens in en klik op Opslaan om te bevestigen.
 
De nieuwe gegevens worden gebruikt voor alle toekomstige facturen. Als u de 
wijzigingen vóór de tiende van de maand hebt aangebracht, gelden ze nog voor 
de factuur van diezelfde maand. Het is niet mogelijk om uw bankrekeningnummer 
te wijzigen in myNewMotion.

Hoe kan ik een kopie van een factuur aanvragen?
U kunt uw facturen bekijken en downloaden in myNewMotion. Navigeer in het 
bovenste menu naar Facturering > Facturen wat wordt aangegeven met 
het pictogram van een spaarvarkentje.         Documenten van vóór december 
2019 bevinden zich in uw inbox. Wanneer u deze niet kunt vinden, kunt u een 
aanvraag naar onze klantenservice sturen via debiteuren@newmotion.com.

Houd er rekening mee dat facturen voor de aankoop van uw laadpunten niet 
worden opgeslagen in myNewMotion.

Hoe vraag ik laadpassen aan?
U kunt laadpassen aanvragen via uw accountmanager.

Wat doe ik als ik nog vragen heb?
Neem contact op met uw accountmanager als u vragen hebt over het bestellen 
van laadpassen of over het verkrijgen van meer laadpunten. Neem voor 
technische informatie contact op met de klantenservice op +31 88 010 9500.
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Bij vragen kunt u contact opnemen met uw 
accountmanager of de klantenservice op  
+31 88 010 9500. We staan voor u klaar.

Zorg ervoor dat u uw serienummer bij de hand hebt.  
U vindt dit op een sticker aan de zijkant van het laadpunt. 

Contact

http://www.newmotion.com

