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Home

Ervaar thuis de ultieme laadervaring 
dankzij slimme, veilige en bekroonde 
laadpunten, geschikt voor ieder  
type woning. 

Onze laadpunten zijn standaard uitgerust 
met een type 2 aansluiting en kunnen met 
een vaste kabel geüpgraded worden.
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Laadpunten 
voor thuis

Connect AdvancedEigenschappen

5M en 7,5M

tot 22kW tot 22kW

WiFi* WiFi + SIM*

Maatwerk**

Laadsnelheid 

Geschikt voor alle EV’s

Weerbestendig

Bluetoothverbinding

Internetverbinding

MID-gecertificeerde kWh meter 
Voor nauwkeurig kWh-gebruik en een accurate 
kostenberekening

RFID-verificatie 
Voor extra veiligheid en gecontroleerd gastgebruik

Vaste kabel

Montage op paal

Verschillende kleuren 
Beschikbare RAL-kleuren

*En ethernet **Beschikbaar tegen meerprijs

Bepaal uw soort kabel

Bent u de enige gebruiker? Kies dan een laadpunt  
met een vaste kabel. Wordt het laadpunt door 
meerdere personen gebruikt? Kies dan een laadpunt 
met alleen een kabelaansluiting waarmee het geschikt 
is voor alle soorten voertuigen.

5M en 7,5M
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Dynamic Power Management

Plus*

Plus*

Standaard services

Overige services

Abonnementen voor thuis

Additionele services

Online beheer van laadpunt

24/7 helpdesk

Firmware updates

AutoCharge

Gecontroleerd gastgebruik

Toegangsbeheer van laadpassen

Automatische vergoeding van laadkosten

Dynamic Power Management zorgt ervoor dat de 
beschikbare stroomcapaciteit van uw netaansluiting 
thuis continu dynamisch wordt verdeeld tussen  
uw huishoudelijke apparaten en het laadpunt.  
Dit abonnement is tegen meerprijs beschikbaar.

Met onze abonnementen gebruikt u uw intelligente laadpunt 
optimaal. Door realtime inzichten te geven, verbinding te leggen 
met uw backoffice voor informatie over het laden en nog meer 
slimme services, verbetert uw laadervaring.

*Benodigd voor Advanced
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Business

De laadpunten uit onze Business-
serie zijn ontwikkeld voor  
zakelijk gebruik. 

Met de mogelijkheid om tot wel 
veertig laadpunten te beheren, 
is de Business Pro het ideale 
centrum van uw laadinfrastructuur. 
Gebruik Business Lite om uw 
laadinfrastructuur op een 
eenvoudige en betaalbare  
manier uit te breiden.
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Laadpunten voor 
bedrijven

Vaste kabel

Maak opladen voor uw medewerkers en/of gasten nog  
eenvoudiger door uw laadpunten met een vaste kabel uit te rusten.  
Doordat EV-berijders niet hun eigen laadkabel hoeven te pakken, 
kunnen ze sneller beginnen met opladen. Beschikbaar tegen meerprijs 
met een kabellengte van 5 of 7,5 meter voor alle Business laadpunten.

*En ethernet **Beschikbaar tegen meerprijs

Business Pro Business Lite

Maatwerk**

tot 22kW

SIM* Via Business Pro

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

 tot 22kW

Eigenschappen

Laadsnelheid 

Geschikt voor alle EV’s

Internetverbinding

Weerbestendig

MID-gecertificeerde kWh meter 
Voor nauwkeurig kWh-gebruik en een accurate 
kostenberekening

RFID-verificatie 
Voor extra veiligheid en gecontroleerd gastgebruik

OCPP-interface

Vaste kabel

Montage op paal

Verschillende kleuren 
Beschikbare RAL-kleuren
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Abonnementen voor bedrijven

Plus EntryStandaard services

Overige services

Additionele services

U kunt uw laadinfrastructuur met onze zakelijke abonnementen 
zo kostenefficiënt mogelijk beheren. Door de realtime inzichten 
via ons online platform kunt u met deze slimme services uw 
laadervaring verbeteren.

Dynamic Power Sharing

Business Hub

*Beschikbaar tegen meerprijs

Online laadpunt beheer 
Inclusief laaddata en rapporten

24/7 helpdesk

Firmware updates

AutoCharge

Gastgebruik

Toegangsbeheer voor laadpassen 
Inclusief tariefbepaling

Automatische facturatie en verrekening
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Dynamic Power Sharing

Dynamic Power Management 
voor Bedrijven

Business Hub

Additionele services

Zorg voor optimale efficiëntie binnen uw zakelijke 
laadinfrastructuur dankzij de automatische verdeling van  
de beschikbare stroom 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.

U kunt uw volledige EV-laadinfrastructuur op alle locaties 
gemakkelijk bewaken, beheren en controleren via één 
centraal platform. Toegang op afstand, tariefbepaling  
en kostenverdeling stellen u in staat de optimale 
configuratie voor uw bedrijf in te stellen en maken EV-
laadbeheer eenvoudig.
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Maatwerk & 
accessoires
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Kleuren

Palen

Kies de kleur van uw laadpunt. Shell Recharge laadpunten worden standaard 
geleverd met een witte cover (RAL 9010) en een grijze achterzijde (RAL 7031).  
Maar u kunt ook kiezen uit een van van de andere drie standaardkleuren of ga 
voor een RAL-kleur die bij uw huis of bedrijf past.

Gebruik de standaard muurbeugel of opteer voor een 
paal. Deze palen zijn speciaal ontworpen voor Shell 
Recharge laadpunten**.

Zwart 
RAL9005

Groen 
RAL6007

Antraciet 
RAL7016

Wit 
RAL9010

Wit* 
RAL9010

Aangepast 
RAL-kleur naar keuze

*De Connect is alleen verkrijgbaar in wit.

10049 
Paal voor 
dubbel 
laadpunt en 
verkeersbord 
Lengte: 200CM 
(Verkeersbord 
niet in prijs 
inbegrepen)

10048 
Paal voor 
enkel 
laadpunt en 
verkeersbord 
Lengte: 200CM 
(Verkeersbord 
niet in prijs 
inbegrepen)

10047 
Paal voor 
dubbel 
laadpunt 
Lengte: 113CM

10046 
Paal voor 
enkel 
laadpunt 
Lengte: 113CM

10051 
Betonnen 
voet 
Voor zachte 
ondergrond

42002 
Muurbeugel 
voor dubbel 
laadpunt

**De Connect is alleen verkrijgbaar voor installatie  
aan de muur - geen montage op een paal mogelijk.
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Accessoires

Verkeersborden

Laat bezoekers met een bord weten waar hun auto kan 
worden opgeladen. Borden kunnen op een paal of aan  
de muur worden bevestigd.

Garandeer connectiviteit in elk gebied en zorg ervoor dat elke berijder 
over een geschikte laadkabel beschikt om de auto op te laden.

10045 
Paal voor 
verkeersbord** 
Lengte: 330CM

Muur: 10056 
Paal: 10061 
Links en rechts* 
Afmetingen: 
30x15CM (bxh)

Muur: 10262 
Paal: 10257 
Uitsluitend elektrische 
voertuigen* 
Afmetingen: 
30x15CM (bxh)

Muur: 10059 
Paal: 10054 
Laadlocatie* 
Afmetingen: 
30x45CM (bxh)

45000 
Mobiele router 
Tot 20 laadpunten met de 
cloud verbinden als GPRS- 
of ethernetverbindingen 
niet mogelijk zijn.

*Inclusief bevestigingsbeugels. Afhankelijk van uw bestelling muur- of paalbeugels.
**Deze paal is niet geschikt om laadpunten op te bevestigen.

 � 32A/22kW
 � 3-fase
 � 6 Meter

 � 32A/7,4kW
 � 1-fase
 � 6 Meter

44002 
Laadkabel type 2 
Type 2 naar type 2

44001 
Laadkabel type 1 
Type 1 naar type 2
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Laadservices 
voor onderweg

Profiteer van een eenvoudige en probleemloze laadervaring, 
waar u ook bent. De Shell Recharge laadpas en bijbehorende EV 
Charging-app bieden toegang tot een van de grootste en meest 
toonaangevende laadnetwerken van Europa. 
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Laadservices
voor onderweg

Laadpas van Shell Recharge

EV Charging by Shell Recharge app

Co-branded diensten

 � 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.

 � Voeg elektrisch laden en toekomstgerichtheid toe aan 
uw merkbeleving.

 � Biedt onder eigen merk eigen laaddiensten aan, 
bijvoorbeeld een branded laadpas, waarbij Shell Recharge 
Solutions de volledige backoffice verzorgt.

 � Optioneel kan ook een co-branded EV Charging-app 
worden ontwikkeld.
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Contact

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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