
Bedrijfslocaties

Slim 
opladen van 
elektrische 
voertuigen
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De complete 
oplossing voor 
bedrijven

Laadecosysteem van 
Shell Recharge

We begrijpen dat elk bedrijf zijn eigen behoeften heeft  
wat betreft EV-laden. Daarom bieden we veel meer dan  
alleen laadpunten.

Ons laad-ecosysteem bestaat uit een compleet pakket 
hardware, softwareservices en ondersteuningservices die 
kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw EV-
infrastructuur.

Dankzij tien jaar ervaring als toonaangevend bedrijf in de 
e-mobiliteitssector zijn we experts in het implementeren van 
slimme laadoplossingen voor bedrijven en individuele EV-
gebruikers. We bieden u eenvoudige installaties, de nieuwste 
slimme diensten en 24/7 ondersteuning.

Wij maken EV-laden heel eenvoudig.

Mobiliteits- 
services

Onder-
steunings-
services

Hardware & 
Installatie

Slimme 
laad- 
services

Partner- 
services
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Zorgeloze 
laadoplossingen

Optimale efficiëntie Eenvoudig beheer

Toekomstbestendig Sterk partnerschap

Gecertificeerde veiligheid Ongeëvenaarde service

Geef uw bedrijf een boost met gebruiksvriendelijke slimme 
laadoplossingen. Met diverse intelligente gegevensinzichten, 
beheerfuncties en uitgebreide services bent u er zeker van 
dat auto’s op uw bedrijfslocatie efficiënt en zorgeloos kunnen 
worden opgeladen.

Stel bezoekers, medewerkers en klanten in staat 
om hun auto’s snel op te laden, met snelheden 
tot 22kW, en gebruik de uitgebreide gegevens 
om de efficiëntie te optimaliseren.

Bewaak, beheer en regel uw EV-
laadinfrastructuur vanaf één gebruiksvriendelijk 
platform en benut de uitgebreide laadgegevens.

Profiteer van periodieke, automatische firmware-
updates en het gebruik van het Open Charge 
Point Protocol, om ook in de toekomst flexibel  
te zijn.

Reken op ons als uw vertrouwde partner 
in e-mobiliteit. We leggen niet alleen uw 
infrastructuur aan, maar bieden bovendien 
andere oplossingen voor e-mobiliteit. 

Profiteer van optimale kwaliteit en veiligheid van 
uw laadoplossingen, die volgens ISO 9001 en 
ISO 27001 zijn gecertificeerd.

Profiteer van de uitstekende ondersteuning  
van onze EV-experts, die u 24 uur per dag hulp 
bieden en problemen doorgaans direct op 
afstand kunnen verhelpen.
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Business- 
laadpunten Functionaliteiten

Geschikt voor lokale 
subsidieregelingen

Business Pro Business Lite

Maatwerk**

Onze Business-laadpunten zijn ideaal om te laden op kantoor en 
bedrijfslocaties, voor wagenparken, medewerkers en bezoekers. 

Onze Business Pro laadpunten zijn als verbindingshub het  
ideale centrum voor uw laadinfrastructuur met de mogelijkheid 
om tot wel 40 laadpunten te beheren. Met de Business Lite 
laadpunten kunt u op een eenvoudige en betaalbare manier  
uw laadinfrastructuur uitbreiden.

Onze laadpunten komen in aanmerking 
voor lokale subsidies en regelingen, om de 
initiële kosten voor het opzetten van uw EV-
laadinfrastructuur te verminderen.

SIM* via Business Pro

5M en 7,5M 5M en 7,5M

tot 22kW tot 22kW

*En ethernet
**Beschikbaar tegen meerprijs

Kenmerken

Laadsnelheid

Internetverbinding

Geschikt voor alle EV’s

Weerbestendig

MID-gecertificeerde kWh-meter 
Voor een nauwkeurige kWh-verbruiksmeting en 
kostenberekening

RFID-verificatie van gebruikersidentiteit 
Voor extra veiligheid en gecontroleerd gastgebruik

OCPP-compatibel

Vaste kabel

Montage op paal

Verschillende kleuren 
Beschikbare RAL-kleuren
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Probleemloze
installatie

1. Intake 4. Voorbereiding

2. Locatieonderzoek 5. Installatie

3. Offerte ondertekenen

6. Activering

Installatieproces

Vanaf uw aanvraag tot de dag van installatie, maar ook daarna, 
zorgen we ervoor dat het opzetten van uw EV-infrastructuur 
probleemloos verloopt. We werken met gecertificeerde 
installateurs. Dankzij onze ruime ervaring van tien jaar zorgen 
we ervoor dat uw nieuwe laadinfrastructuur in een mum van tijd 
operationeel is.

Een Shell Recharge Solutions-expert bespreekt uw 
specifieke behoeften met u. We stellen vragen om 
een beter beeld te krijgen van de vereisten voor uw 
locatie en de unieke behoeften van uw bedrijf.

We plannen gezamenlijk we de installatie 
op een datum waarop u aanwezig bent en 
waarop de elektriciteit tijdelijk kan worden 
uitgeschakeld.

Onze experts voeren ter plekke een 
locatieonderzoek uit om goed te kunnen 
beoordelen wat de gewenste locaties voor uw 
laadpunten zijn. Op basis van onze bevindingen 
geven we advies over een oplossing op maat en 
stellen we een uitgebreide offerte op

Op de dag(en) van de installatie 
installeren we uw laadpunten volgens de 
overeengekomen specificaties. Ook laten 
we zien hoe u ze gebruikt.

Ons team stuurt u ter controle een gedetailleerde, 
uitgesplitste offerte. Zodra de offerte is 
ondertekend, nemen we contact met u op om 
afspraken te maken over de exacte planning.

U krijgt toegang tot een beheertool voor 
laadpunten. Hiermee kunt u uw laadpunten  
en -passen bekijken en beheren, en 
vergoedingen instellen. En dat allemaal via 
één gebruiksvriendelijk online platform.
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Efficiënt 
laadbeheer Online laadbeheer Automatische facturering en 

verrekening

Dynamic Power Sharing**Dynamic Power Management 
voor Bedrijven**

Haal alles uit uw intelligente laadinfrastructuur en optimaliseer 
de laadervaring van uw gebruikers door gebruik te maken van 
onze slimme laadservices. Doordat al onze Business laadpunten 
met internet zijn verbonden kunnen er op elk gewenst moment 
services worden toegevoegd of verwijderd.

Bewaak, beheer en regel alle aspecten van 
uw Shell Recharge-laadinfrastructuur via één 
online platform: Business Hub*. Met functies 
zoals toegang op afstand, tariefbepaling en 
toegangsniveaus kunt u in korte tijd de optimale 
configuratie voor uw bedrijf instellen. En dankzij de 
geavanceerde inzichten in laadpuntbezetting en 
bespaarde CO2 is een MVO-rapportage opstellen 
gemakkelijker dan ooit.

Ontvang automatisch een vergoeding voor de 
laadsessies van uw gasten, klanten en medewerkers 
bij uw zakelijke laadpunten. Stel een tarief in en ons 
geautomatiseerde systeem doet de rest.

Het laden bij uw zakelijke laadinfrastructuur 
verloopt altijd zo efficiënt mogelijk dankzij 
automatische verdeling van de beschikbare 
stroom binnen uw gebouw naar alle aangesloten 
laadpunten.

Gebruik het beschikbare vermogen optimaal 
voor het opladen van elektrische auto’s met 
Dynamic Power Management. Deze load 
balancing-oplossing verdeelt het vermogen 
van uw netaansluiting dynamisch over uw 
bedrijfsactiviteiten en de EV-laadinfrastructuur. 
Hierdoor kunt u de laadsnelheid of het aantal 
laadpunten op uw locatie verhogen, zonder dat 
hiervoor een dure netverzwaring nodig is.

*Alleen beschikbaar met een Entry-abonnement 
**Beschikbaar tegen meerprijs
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Onze EV-experts 
staan altijd klaar

Helpdesk 24/7 bereikbaar

Automatische updates

Uitgebreide garantieProfiteer van volledige ondersteuning voor 
al onze laadproducten en -services.

We doen er alles aan om e-mobiliteit in uw bedrijf te 
ondersteunen. Zo bieden we uitgebreide garantie, automatische 
updates en een helpdesk die altijd voor u klaar staat.

Laad op met de gemoedsrust dat er twee jaar 
garantie zit op al onze producten en u de 
mogelijkheid heeft de garantieperiode met 
maximaal drie jaar te verlengen. 

We updaten regelmatig op afstand onze firmware, 
zodat u onder andere profiteert van updates en 
nieuwe functies. Dit gaat allemaal automatisch  
en draadloos.

Krijg ondersteuning van ons team EV-experts. 
Zij kunnen u bijstaan in uw eigen taal en 
problemen doorgaans direct verhelpen met 
een update op afstand.

“Shell Recharge Solutions 
vervult al onze 
laadbehoeften en biedt een 
oplossing die gemakkelijk 
in gebruik is, zowel voor de 
gebruiker als de manager.”
Denis Mauffré, 
Verslaggever Energie / Proces en Prestaties 
Air France
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Onderweg 
laden

Laadpas van 
Shell Recharge 

EV Charging by 
Shell Recharge app

Leid verkeer naar uw bedrijfslocatie door uw laadpunten 
op de kaart te zetten. Sluit u aan bij een van de grootste 
laadnetwerken van Europa en toon uw services aan meer 
dan 80.000 dagelijkse gebruikers.

Gebruikers kunnen hun voertuig eenvoudig opladen bij  
alle aangesloten laadpunten met hun eigen pas of app.

 � Toegang tot ruim 250.000 publieke laadpunten.

 � Online overzicht van uw laadsessies en -kosten.

 � Eenvoudig betalen van laadkosten, inclusief  
btw-factuur.

 � Snel opladen zonder dat u een extra laadpas 
nodig heeft.

 � Helpdesk 24/7 bereikbaar.

 � Eenvoudig zoeken en navigeren naar laadpunten.

 � Laden bij publieke laadpunten in heel Europa.

 � Sessies starten en stoppen via de app.

 � Prijzen en de geschatte kosten bekijken.

 � Al uw eerdere laadsessies bekijken op één plek.

aangesloten 
laadpunten door 
heel Europa

250K
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Co-branded 
producten

Krachtige 
samenwerkingen Partners

Gezamenlijke marketing

Voor partners die op grote schaal opereren, bieden we 
laadpunten en laadservices op maat die passen bij uw 
unieke merkwaarden.

Combineer uw expertise met onze ervaring 
voor marketing met een grote impact.

Profiteer van de ervaring van een partner die zich 
al meer dan tien jaar bezighoudt met het laden van 
elektrische voertuigen. Dankzij onze uitgebreide kennis 
en ervaring helpen we u het gebruik van uw laadpunten 
te optimaliseren en zorgen we ervoor dat het proces altijd 
soepel verloopt.
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Contact
Meest 
gestelde vragen

Hoe krijg ik de energiekosten van mijn EV-
laadinfrastructuur vergoed?  
Dat is heel eenvoudig. U bepaalt de toegang en tarieven voor uw 
laadpunten via ons gebruiksvriendelijke zakelijke platform. Bezoekers 
gebruiken hun laadpas met een unieke ID om hun EV op uw locatie op 
te laden. Het geautomatiseerde systeem van Shell Recharge brengt de 
kosten bij de gebruikers in rekening via de aanbieder van hun laadpas. 
U ontvangt automatisch een vergoeding voor de kosten van laadsessies 
bij uw laadpunten. Dat betekent voor u: geen administratie en geen 
facturering. 

Biedt Shell Recharge Solutions ook laadoplossingen voor 
medewerkers thuis?  
Jazeker. We hebben verschillende laadoplossingen die perfect 
geschikt zijn voor thuis opladen. Wanneer u thuisladen aanbiedt aan 
uw medewerkers, kunt u profiteren van het grotere Shell Recharge 
laadecosysteem. U kunt bijvoorbeeld automatische vergoeding van 
zakelijke kilometers aanbieden. Vraag uw accountmanager voor meer 
informatie. 

Hoe blijf ik flexibel wanneer ik zaken doe met een 
aanbieder van totaaldiensten?  
Laadpunten van Shell Recharge zijn compatibel met OCPP. OCPP is 
een communicatiestandaard. Laadpunten kunnen worden ingesteld om 

ook te werken met alle vergelijkbare software die OCPP-compatibel 
is. Hierdoor kunnen de laadpunten eenvoudig worden verbonden met 
andere aanbieders, wat betekent dat u van aanbieder kunt wisselen als 
u dat wilt.

Hoe stel ik de optimale EV-laadinfrastructuur op voor 
mijn bedrijf en hoe maak ik deze winstgevend?  
Op basis van de grondige beoordeling van uw behoeften via ons 
locatieonderzoek adviseren we u over het juiste aantal te installeren 
laadpunten, de locaties en de benodigde stroom. Om de zichtbaarheid 
en winstgevendheid te verhogen, bieden we u de mogelijkheid uw 
laadpunten toe te voegen aan de kaart in onze toonaangevende EV 
Charging-app met meer dan 80.000 dagelijkse gebruikers. 

Hoe lang duurt de installatie?  
De meeste installaties kunnen binnen één tot twee dagen worden 
afgerond, afhankelijk van de situatie en de complexiteit. We kunnen u 
doorgaans een betere indicatie geven van hoe lang de installatie duurt 
nadat het locatieonderzoek is afgerond. 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn EV-laadinfrastructuur altijd 
werkt?  
Laadpunten van Shell Recharge worden in eigen huis ontwikkeld 
en grondig getest. Engineers bewaken de laadpunten continu en 

gebruiken periodieke firmware-updates op afstand om ze nog beter te maken. 
Mocht een van uw laadpunten toch niet werken, dan staat onze klantenservice 
24/7 voor u klaar om de situatie te beoordelen en op afstand ondersteuning te 
bieden. 

Hoe verkrijg ik de juiste inzichten om de waarde van een EV-
laadinfrastructuur goed in te kunnen schatten?  
U kunt heel eenvoudig gegevens van en inzichten in uw laadactiviteiten 
verkrijgen. Ons online platform Business Hub biedt een compleet overzicht van uw 
EV-laadinfrastructuur. De duidelijke dashboards kunt u eenvoudig personaliseren 
met de indicatoren van uw voorkeur. U vindt er informatie over het aantal 
laadsessies op uw locatie, de gegenereerde inkomsten en zelfs de bespaarde 
hoeveelheid CO2. Ook kunt u op eenvoudige wijze aangepaste rapporten maken 
voor MVO-communicatie. 

Hoe zorg ik ervoor dat alle gasten hun voertuig moeiteloos op 
mijn locatie kunnen opladen?  
Laadpunten van Shell Recharge zijn geschikt voor alle Europese EV’s.  
Ze accepteren de meeste laadpassen en zijn bovendien voorzien van QR-codes. 
Deze maken laden zonder pas mogelijk, waardoor elke EV-gebruiker toegang 
heeft. Informatie over de realtime beschikbaarheid van uw laadstations,  
het laadvermogen en de prijs van een sessie vinden gebruikers in de  
belangrijkste laad-apps.

Neem bij vragen contact op met onze 
klantenservice.

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

België: 
+32 (0)2 588 12 51 
serviceclients@shellrecharge.com

We staan voor u klaar.



Over  
Shell Recharge Solutions

Shell Recharge Solutions is de 
toonaangevende leverancier van 
slimme laadoplossingen voor 
elektrische voertuigen in Europa.

Onze missie is om iedereen in staat te stellen zo veel 
mogelijk kilometers te rijden op schone energie, met  
de focus op bedrijfs- en thuislocaties. We installeerden 
al meer dan 80.000 laadpunten in heel Europa.
Met toegang tot meer dan 250.000 laadpunten 
in meer dan 35 landen zijn we een van de meest 
toonaangevende roamingnetwerken in Europa. Meer 
dan 400.000 geregistreerde bestuurders gebruiken 
de laadpas of -app van Shell Recharge Solutions voor 
een naadloze laadervaring onderweg. Shell Recharge 
Solutions maakt onderdeel uit van de Shell-groep en 
is volgens ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd. 
We zijn er trots op dat we sinds 2009 een actieve, 
leidende rol spelen in de branche.
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