Slim
opladen
van elektrische
voertuigen

De complete oplossing
voor EV-gebruikers
Of u nu constant onderweg bent of slechts een paar kilometer
per dag rijdt, u wilt uw EV gemakkelijk thuis kunnen opladen
zodat u er altijd op kunt rekenen. Omdat we begrijpen dat uw
laadbehoeften net zo uniek zijn als uw levensstijl, bieden we veel
meer dan alleen laadpunten.
Ons unieke laadecosysteem is ontworpen om aan de behoeften
van alle EV-gebruikers te voldoen. Dankzij onze geïntegreerde
aanpak is het installeren van een laadpunt thuis en het instellen
van laden onderweg een gemakkelijk en naadloos proces, en
leveren ze samen een complete oplossing.
Dankzij meer dan tien jaar ervaring als toonaangevend bedrijf in
de e-mobiliteitssector zijn we experts in het implementeren van
slimme laadoplossingen voor EV-gebruikers en voorzien we u
van zorgeloze installaties, de nieuwste slimme services en
24/7 ondersteuning.
We maken EV-laden toegankelijk, eenvoudig
en betrouwbaar.
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Slim
thuis laden

Snel

Flexibel

Haal de ultieme laadoplossing in huis met de slimme, veilige en
bekroonde laadpunten van Shell Recharge.

Laad tot tien keer sneller dan
met een gewoon stopcontact.*

Kies uit een universele aansluiting
of een vaste kabel.

Onze laadpunten kunnen aan de muur of op een paal bevestigd
worden en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat ze
altijd matchen met uw oprit of garage.

Slim

Veilig

Bedien uw laadpunt op afstand
via ons online platform.

Bepaal wie toegang
heeft tot uw laadpunt.

Inzichtelijk

Gemoedsrust

Houd uw laadgeschiedenis,
-kosten en energieverbruik bij.

Profiteer van standaard
2 jaar garantie op al
onze laadpunten.

*Om te profiteren van
laadsnelheden tot 22 kW is
een 3- fasenaansluiting vereist.
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Laadpunten
voor thuis

Modellen
en kenmerken
Kenmerken laadpunt

In onze collectie laadpunten voor thuis vindt u altijd een
laadpunt dat aansluit bij uw laadbehoeften.

Laadsnelheid

Selecteer het laadpunt met de gewenste functies, pas de kleur
aan en bepaal of u een laadpunt met stekkeraansluiting of een
vaste kabel voor extra gebruiksgemak wenst.

Connect

Advanced

22kW

22kW

WiFi*

WiFi + SIM*

5M en 7,5M

5M en 7,5M

Geschikt voor alle EV’s
Weerbestendig
Bluetoothverbinding
Internetverbinding
MID-gecertificeerde meter

Voor nauwkeurige meting van het kWh-gebruik
en precieze kostenberekening

RFID-verificatie van gebruikersidentiteit

Voor extra veiligheid en gecontroleerd gastgebruik

Maatwerk**
Vaste kabel
Montage op paal
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*En ethernet

Verschillende kleuren

**Beschikbaar tegen meerprijs

Beschikbare RAL kleuren

Zorgeloze
installatie

Het proces van
inventarisatie tot activatie
Van de keuze van uw laadpunt tot het starten van de eerste laadsessie

We zorgen dat de installatie van uw laadpunt thuis
soepel verloopt.
Onze experts staan klaar om u te adviseren over het soort
bevestiging en de locatie op uw oprit of in uw garage.
Ook zorgen ze ervoor dat de bekabeling en stoppenkast
waar nodig worden aangepast.
Met de hulp van zorgvuldig gekozen gecertificeerde
installateurs kunt u na installatie meteen beginnen met laden.
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1. Inventarisatie

2. Bestelling

3. Installatie

4. Activatie

Onze experts nemen
binnen 48 uur na uw
aanvraag contact op
om uw laadbehoeften
voor thuis te bespreken.
Samen bepalen we
vervolgens wat de beste
oplossing is.

U ontvangt van ons ter
controle een overzicht
van uw bestelling. Nadat
u of uw EV-aanbieder
dit heeft goedgekeurd,
nemen we contact op om
een installatiedatum in te
plannen.

Onze ervaren installateur
doorloopt met u de
installatiedetails en zorgt
voor de laatste controles,
zodat de installatie
soepel verloopt.

Nadat de installatie
is voltooid, geeft
de installateur een
demonstratie. Zodra u
uw producten online
heeft geactiveerd,
kunt u direct beginnen
met opladen.

Een optimale
laadervaring
Haal alles uit uw intelligente laadpunt en optimaliseer uw
laadervaring met onze slimme laadservices. Omdat al onze
laadpunten met internet verbonden zijn, kunt u op elk moment
eenvoudig services toevoegen of verwijderen.

Online charge management
Stel uw laadpunt in en krijg inzicht in uw laadgedrag
via het gebruikersplatform My Shell Recharge of de
Shell Recharge Connect app*.

Remote control
Beheer uw laadpunt via My Shell Recharge of koppel
de app om de beschikbaarheid te zien, voertuigen los
te koppelen of een reset uit te voeren.

AutoCharge
Laad thuis zorgeloos door AutoCharge in te schakelen,
waarmee de laadsessie start zodra u de kabel
aansluit. U heeft geen laadpas nodig en hoeft
verder niets te doen.

Dynamic Power Management
Laad op met maximale capaciteit, dankzij een slimme
module die het vermogen van de netaansluiting
dynamisch verdeelt over het huishouden en het
laadpunt, waardoor uw netaansluiting nooit
overbelast raakt.
*Afhankelijk van het laadpunt model dat u kiest.
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Ondersteuning
van EV-experts
Profiteer van volledige ondersteuning bij al
onze laadproducten en -services.
We doen er alles aan om u te helpen met e-mobiliteit. Zo bieden
we uitgebreide garantie, automatische updates en een helpdesk
die altijd bereikbaar is.

“De expert leverde uitstekende
service en was erg behulpzaam.”
Feedback NPS Enquête

Uitgebreide garantie
Laad met de zekerheid van twee jaar garantie op al onze
producten, plus de mogelijkheid om de garantieperiode met
één jaar te verlengen.

Automatische updates
Profiteer van regelmatige firmware updates, waaronder
probleemoplossingen en nieuwe functionaliteiten - allemaal
draadloos en automatisch.

Helpdesk 24/7 bereikbaar
Profiteer 24 uur per dag en 7 dagen per week van de support van
ons team van lokale EV-experts, die vaak direct oplossingen kunnen
bieden via een draadloze update.
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Onderweg
laden
Krijg met slechts één laadpas of app toegang tot het
toonaangevende netwerk van publieke laadpunten
in Europa.
Swipe simpelweg uw kaart of app en ervaar een
grenzeloze laadervaring, waar u ook gaat.

EV-laadpas
van Shell Recharge
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Toegang tot ruim 250.000 publieke laadpunten.



Online overzicht van uw laadsessies en -kosten.



Eenvoudige betaling van laadkosten, inclusief
btw-factuur.



Snelladen zonder dat u een extra laadpas
nodig heeft.



Helpdesk 24/7 bereikbaar.
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EV charging met
Shell Recharge app


Eenvoudig laadpunten zoeken en er naartoe
navigeren.



Laad bij publieke laadpunten in heel Europa.



Start en stop laadsessies via de app.



Bekijk prijzen en de geschatte kosten.



Bekijk al uw eerdere laadsessies in één overzicht.

250K

aangesloten laadpunten
door heel Europa

Stap ook over

Stap ook over
op e-mobiliteit

op e-mobiliteit

Overstappen op elektrisch rijden lijkt misschien ingewikkeld,
maar het is eigenlijk heel eenvoudig en een goede stap in het
toekomstbestendig maken van mobiliteit.
Dankzij een team van meer dan driehonderd laadexperts en
meer dan tien jaar ervaring in de sector staan we klaar om u
te helpen bij de switch.
We maken EV-laden thuis en onderweg zo
makkelijk mogelijk en helpen u bij iedere stap,
van idee tot installatie – en daarna.
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Meest gestelde
vragen
Waarom heb ik een laadpunt nodig als ik ook
gewoon een stopcontact kan gebruiken?
Het laden van uw auto met een stopcontact is niet efficiënt,
omdat het laden lang kan duren. Langdurig laden via een
stopcontact kan bovendien gevaarlijk zijn.
Hoe snel kan ik mijn auto thuis opladen?
De laadtijd is afhankelijk van de grootte van de accu in uw auto en
de snelheid van uw lader. Uw dealer kan u meer informatie geven
over de laadtijden van de auto die u heeft besteld.
Hoelang duurt de installatie?
De installatie van een laadpunt duurt normaal drie uur tot één
werkdag, afhankelijk van uw specifieke situatie en behoeften.
Can I charge my car when it is raining or snowing?
Ja, onze laadpunten zijn volledig waterbestendig en zijn geschikt
voor temperaturen tussen -30°C en +50°C.
Wat kost het om thuis te laden?
Het laadpunt is rechtstreeks aan het elektriciteitsnet gekoppeld.
De kosten voor het laden worden dus ook rechtstreeks door uw
energieleverancier gefactureerd, tegen het standaard energietarief.
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Contact
Neem contact op met uw energieleverancier om na te gaan
hoeveel u per kWh betaalt.

Neem bij vragen contact op met onze
klantenservice:

Moet ik mijn netaansluiting upgraden?
Nee, in de meeste gevallen is dit niet nodig. Als u uw netaansluiting
wilt optimaliseren, kunt u gebruikmaken van Dynamic Power
Management. Hiermee kunt u de beschikbare stroomcapaciteit
beheren zonder dat u uw netaansluiting hoeft te upgraden.
Het laadpunt zorgt er in combinatie met deze service voor
dat de beschikbare stroomcapaciteit van uw huisaansluiting
optimaal wordt verdeeld tussen het laadpunt en uw huishouden.
Het Shell Recharge-laadpunt communiceert voortdurend met
Dynamic Power Management. De module bewaakt het totale
elektriciteitsverbruik in uw huis en past de laadsnelheid van uw auto
vervolgens dynamisch aan. Als er voldoende capaciteit is, wordt de
laadsnelheid automatisch verhoogd. Dynamic Power Management
is beschikbaar tegen een meerprijs.

Nederland:
+31 88 010 9500
klantenservice@shellrecharge.com

Hoe beheer ik mijn laadpunt?
U kunt uw laadpunt beheren via My Shell Recharge of de app,
afhankelijk van het model laadpunt wat u kiest. U beheert de
Connect via een app, en de Advanced in My Shell Recharge.

België:
+32 (0)2 588 12 51
serviceclients@shellrecharge.com
We staan voor u klaar.

Over
Shell Recharge
Shell Recharge is de
toonaangevende leverancier van
slimme laadoplossingen voor
elektrische voertuigen in Europa.
Het is onze missie om iedereen in staat te stellen
zo veel mogelijk kilometers te rijden op schone
energie. Daarbij richten we ons vooral op bedrijfsen thuislocaties. En met succes: we hebben
inmiddels al meer dan 80.000 laadpunten
geïnstalleerd in heel Europa.
Met meer dan 250.000 laadpunten in meer dan
35 landen hebben we het grootste roamingnetwerk
in Europa. Meer dan 400.000 geregistreerde
bestuurders gebruiken dit laadnetwerk met de
Shell Recharge laadpas of app voor een naadloze
laadervaring onderweg. Shell Recharge maakt
onderdeel uit van de Shell-groep en is ISO 9001
en ISO 27001 gecertificeerd. We zijn er trots op
dat we sinds 2009 een actieve voortrekkersrol
spelen in de branche.
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