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3 Aan de slag met EV-laden

De wereld verandert snel. 

Het nieuwe tijdperk van volledig elektrische voertuigen (EV’s) voor het grote 
publiek is aangebroken. De Nissan Leaf en de Chevrolet Volt gaven in 2010 
het startsein, en intussen zijn er veel verschillende modellen verkrijgbaar. 
Toonaangevende autofabrikanten streven ernaar EV’s een aanzienlijk deel van 
de autoverkoop te laten vormen de komende jaren. 

De beschikbaarheid van EV’s blijft toenemen en de geleidelijke beweging 
richting e-mobiliteit is ook te zien het straatbeeld. Het aantal EV’s neemt steeds 
verder toe is naar verwachting in 2030 goed voor 50% van alle verkochte 
auto’s. Deze transitie roept misschien vragen bij u op over hoe elektrisch rijden 
er voor u uit zou kunnen zien.

In dit document beschrijven we de basisprincipes van deze innovatieve sector, 
de voordelen die elektrisch rijden u kan brengen en alles wat u moet weten om 
te beginnen met EV-laden.

50%
Of vehicle sales 
predicted to be 
made up of EVs 
by 2030

Inleiding
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Overstappen van een auto op fossiele brandstof op een elektrisch 
aangedreven auto heeft veel voordelen. Naast de geweldige rijervaring 
zijn ook de lagere kosten en de kleinere ecologische voetafdruk grote 
voordelen.

Bespaar geld

Elektrische auto’s zijn over het algemeen goedkoper in gebruik dan traditionele 
benzine- of dieselauto’s1,2. Hoewel de aanschafprijs duidelijk hoger is, zijn 
de kosten voor het volledig opladen van een auto aanzienlijk lager dan 
die voor een volle tank brandstof. Ook zijn EV’s doorgaans efficiënter. Uit 
onderzoek blijkt dat de volledig elektrische versie van een auto over vier 
jaar de goedkoopste optie was in alle onderzochte Europese landen: het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Noorwegen. Dit was 
te danken aan een combinatie van lagere belastingen, lagere brandstofkosten 
en subsidies op de aanschafprijs. Als u in een EV rijdt, kunt u dus op de lange 
termijn kosten besparen. Tenslotte leveren regeneratief remmen, minder 
bewegende onderdelen en minder vloeistoffen dan in een traditionele auto een 
bijdrage aan het feit dat een EV meestal veel lagere onderhoudskosten heeft.

Verklein uw ecologische voetafdruk

EV’s produceren minder uitstoot dan traditionele auto’s met een 
verbrandingsmotor, zelfs wanneer de emissies uit de productie en 
elektriciteitsopwekking worden meegerekend. Uit onderzoek is gebleken 
dat elektrische auto’s in totaal minder emissies produceren – ondanks dat 
deze generatie nog gebruikmaakt van fossiele brandstoffen3. Voor 95% van 
de wereld geldt dat een EV milieuvriendelijker is dan een benzineauto. De 
enige uitzonderingen zijn landen zoals Polen, waar elektriciteit nog steeds 
voornamelijk met steenkool wordt opgewekt. Elektrisch rijden is daarom een 
geweldige manier om uw ecologische voetafdruk te verkleinen. In de nabije 
toekomst zullen slimme laadservices het mogelijk maken om EV’s alleen op te 
laden wanneer er duurzame energie beschikbaar is, waardoor de impact op 
het milieu nog kleiner wordt.

Bronnen

1.  Met de stroom mee: het stimuleren van elektrisch rijden - 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Dutch Ministry of Infrastructure and Water 
Management

2.  Using vehicle taxation policy to lower transport emissions:  
An overview for passenger cars in Europe - International Council on 
Clean Transportation - Sandra Wappelhorst, Peter Mock, Zifei Yang

3.  Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 
world regions over time - Nature Sustainability - Florian Knobloch, Steef V. 
Hanssen, Aileen Lam, Hector Pollitt, Pablo Salas, Unnada Chewpreecha, Mark A. 
J. Huijbregts & Jean-Francois Mercure

Voordelen van 
elektrisch rijden
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Basisprincipes 
van EV-laden
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Locatie Gebruik4 Wanneer laden gebruikers hier op?

Thuis 40% ‘s Nachts.

Op het werk 40% Tijdens werkuren of zakelijke afspraken.

Onderweg 20% Onderweg, tijdens het winkelen of bij 
een uitje.

In dit nieuwe tijdperk van aantrekkelijke, consumentvriendelijke EV’s voor het grote 
publiek ziet ‘tanken’ er heel anders uit. In plaats van om te rijden voor een stop bij een 
traditioneel tankstation, laden de meeste EV-gebruikers hun auto tegenwoordig thuis op 
terwijl ze slapen. ‘Bijtanken’ doen ze op plekken waar ze toch al tijd doorbrengen.

Dag bezorgdheid 
om rijbereik 

Bijna driekwart van alle EV-
gebruikers zegt dat de actieradius 
van hun voertuig meer dan 
voldoende is.⁴

Bronnen

4.  EV Driver survey 2020  
Shell Recharge

EV-laadsituaties
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Er zijn verschillende soorten laadpunten beschikbaar voor het laden 
van een EV. De laadtijd van een EV is afhankelijk van de accucapaciteit 
en het laadvermogen. De tabel aan de rechterkant beschrijft de 
meestvoorkomende EV-laadpunten en hun kenmerken.

Domestic wall socket Dedicated charging station (AC) Fast charging (DC)

Snelheid 2,3 kW. 3 - 22 kW. > 50 kW.

Gemiddelde 
laadtijd*
80% vol

16+ uur. 2 - 10 uur. 30 minuten.

Locatie Home. Home, public parking spaces. Fuel stations, highways.

Kosten ≈ €0.22 / kWh
Afhankelijk van aanbieder

≈ €0.22 / kWh
Afhankelijk van aanbieder

≈ €0.59 - €0.79 /kWh
Afhankelijk van aanbieder

Druk op het 
elektriciteitsnet Laag. Gemiddeld. Hoog.

Overwegingen Niet aanbevolen vanwege 
veiligheid.

Niet beschikbaar voor alle EV’s.

*Highly dependent on battery size.

Kilowatt (kW)

Een kilowatt (kW) staat gelijk aan duizend watt. Deze eenheid wordt gebruikt 
om zowel het vermogen van brandstofmotoren en elektromotoren uit te 
drukken, net als dat van laadpunten.

Kilowattuur (kWh)

Een kilowattuur is een eenheid van energie, die gelijkstaat aan de energie die 
in één uur wordt door overgebracht door duizend watt aan vermogen. De 
capaciteit van EV-accu’s wordt standaard gemeten in kilowattuur, waarbij 1 
kWh over het algemeen een actieradius van 5-6 km in een BEV betekent.

EV-laadpunten
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Laadcapaciteit 
van auto

Vermogen van 
laadpunt

Netaansluiting 
van locatie

Kabel- en 
installatietype

Energieverbruik Laadcapaciteit

Jaguar I-PACE 1 
fase, 32 A

Home Advanced 
22kW

Thuisaansluiting:  
3 x 25A (230V)

Driefasekabel en 
-installatie

Dynamic Power 
Management 
Huishoudelijk 
gebruik = 3 x 10A, 
dus 3 x 15A is nog 
beschikbaar voor 
EV-laden

230V*15A*1 = 3,5kW

+ ++

Example

+ =

Laadvermogen uitgelegd

Het laadvermogen is 3,5kW, ook al is het vermogen van het 
laadpunt 22kW. Zoals de formule laat zien, beperken in dit geval 
zowel de auto als het huishoudelijk gebruik het laadvermogen.

Verschillende typen EV’s, accu’s en laadpunten hebben allerlei 
verschillende kenmerken, maar de basis voor het opladen is voor 
allemaal hetzelfde. Opladen gebeurt volgens een concrete formule: 

watt = voltage x ampèrage x fasen

We begrijpen dat dit wellicht wat ingewikkeld klinkt, dus laten we 
een voorbeeld bekijken:

Formule voor 
EV-laden
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Laadpuntaanbieders installeren laadpunten op 
openbare plekken, waar een EV-berijder ze kan 
benutten.

Samen vormen deze laadpunten het laadnetwerk van een merk. Er 
zijn nagenoeg geen laadpuntaanbieders die een brede, internationale 
dekking hebben. Om openbaar opladen toegankelijker te maken, 
werken laadpuntaanbieders daarom samen in een roamingnetwerk.

De opzet van een roamingnetwerk is vergelijkbaar met die van een 
mobiel netwerk. Wanneer u naar het buitenland reist, gebruikt u een 
mobiel netwerk van een andere aanbieder, maar betaalt u via uw eigen 
provider. Op een vergelijkbare manier delen laadpuntaanbieders hun 
verbinding, zodat EV-berijders naadloos gebruik kunnen maken van hun 
services, waar ze ook zijn en slechts één aanbieder hoeven te betalen.

Via een laadpas of app houdt een backoffice bij waar een EV-berijder 
heeft geladen en welke kosten er moeten worden verrekend bij welke 
laadpuntaanbieder. Voor deze service gelden meestal transactiekosten 
boven op de plaatselijke laadkosten. Laadkosten kunnen verschillen 
per laadpuntaanbieder. In sommige landen gelden voor verschillende 
tijden ook verschillende tarieven. Zo worden EV-berijders gestimuleerd 
om te laden op momenten dat dit het elektriciteitsnet minder belast, 
bijvoorbeeld ‘s nachts.

Laadnetwerk van Shell Recharge

Het roamingnetwerk van Shell Recharge bestaat uit meer dan 
275.000 laadpunten in 35 landen. Door met meer dan 200+ 
partners samen te werken, bieden we EV-berijders de mogelijkheid 
om overal hun auto te laden met slechts één pas – en altijd met 
groene energie.

275K
aangesloten laadpunten 
door heel Europa

Publiek 
EV-laadnetwerk
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Beginnen met 
thuis laden
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Wanneer u overstapt op een EV, is de aanschaf van een 
laadpunt voor thuis één van de dingen om over na te denken.

We hebben vijf onderwerpen geselecteerd die u helpen om de optimale 
laadoplossing voor uw persoonlijke situatie te kiezen.

1. Locatie en installatie

Waar wilt u uw laadpunt installeren?

2. Laadsnelheid

Welke laadsnelheid wilt u?

Slimme functies

Welke slimme functies heeft u nodig?

4. Vast laadpunt of socket-laadpunt

Heeft u een vaste kabel nodig?

5. Service en onderhoud

Welke ondersteuning heeft u nodig?

Een laadpunt voor 
thuis kiezen
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1. Locatie en installatie

Laadpunten kunnen bijna overal worden geïnstalleerd, 
zolang het op uw eigen terrein is of u toestemming 
heeft van de eigenaar. Of u nu een laadpunt aan de 
garagemuur of vooraan op uw oprit wilt, en of u nu 
montage aan een paal of aan de muur wilt: bijna alles 
is mogelijk met de juiste voorbereiding. Wanneer u 
overweegt een laadpunt te installeren, is het slim om een 
installatie-expert bij Shell Recharge te raadplegen. Onze 
experts weten precies wat er mogelijk is en wat er moet 
worden voorbereid qua bekabeling en graafwerk. Ook 
kunnen ze u helpen met advies over de juiste plaatsing 
aan of bij uw woning.

2. Laadsnelheid

Laadpunten zijn verkrijgbaar met verschillende 
laadsnelheden. De hoogst mogelijke snelheid voor uw 
situatie is afhankelijk van uw huisaansluiting. Om zeker 
te weten dat al uw huishoudelijke apparatuur blijft 
werken terwijl u uw EV oplaadt, kunt u gebruikmaken 
van Dynamic Power Management (DPM) van Shell 
Recharge. 

De DPM-module monitort het totale energieverbruik in 
uw woning en stemt de laadsnelheid dynamisch af op de 
hoeveelheid vermogen die beschikbaar is.

Een laadpunt 
voor thuis kiezen
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3. Slimme functies

Met slimme laadfuncties profiteert u optimaal van uw 
laadpunt. Een slim laadpunt is verbonden met internet, 
waardoor het kan communiceren met andere systemen 
in de cloud en toegang geeft tot extra functies. Wilt u 
gewoon de stekker erin steken en uw EV opladen? Dan 
volstaat een laadpunt zonder internetverbinding. 

Een slim laadpunt is echter een betere keuze wanneer u 
interesse heeft in online inzichtene, RFID-verificatie van 
gebruikersidentiteit of automatische vergoeding van 
laadkosten. Slimme laadpunten zijn verbonden met een 
persoonlijk online platform of een app, waarmee u het 
laadpunt op afstand kunt bedienen en inzicht krijgt in 
uw persoonlijke laadgedrag. Tot slot updaten slimme 
laadpunten ook automatisch en draadloos de firmware 
van uw laadpunt, zodat u altijd van de nieuwste 
technologie profiteert.

69%
van alle Europese EV-
gebruikers wil slim laden⁵.

Bronnen

5.  EV Driver Survey 2020 
Shell Recharge

Een laadpunt 
voor thuis kiezen
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4. Vaste kabel versus socket laadpunt

Er zijn laadpunten met een socketaansluiting, waarbij 
u uw eigen laadkabel moet gebruiken, en er zijn 
laadpunten met een vaste kabel. Als u de enige 
gebruiker van het laadpunt bent, is het makkelijker 
om een laadpunt met een vaste kabel te gebruiken. U 
hoeft dan niet steeds de kabel uit uw EV te halen, wat 
u tijd en moeite bespaart. Wordt het laadpunt door 
meerdere gebruikers benut? Kies dan het socket model 
met een universele aansluiting, zo biedt het laadpunt de 
flexibiliteit om alle soorten elektrische auto’s op te laden.

5. Service en onderhoudt

Bij de keuze van een laadpunt is een betrouwbare 
partner belangrijk. Maar het is ook de moeite waard 
om na te gaan of service en onderhoud inbegrepen is, 
mocht er een keer iets misgaan. Slimme laadpunten zijn 
een geweldige manier om de uptime te optimaliseren en 
om de service- en onderhoudskosten laag te houden. 

Ze zijn namelijk altijd met internet verbonden voor 
toekomstige firmware-updates en verbeteringen. Ook 
kunnen problemen vaak op afstand worden verholpen, 
wat tijd, geld en moeite bespaart.

Een laadpunt 
voor thuis kiezen
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Met een laadpas kunt u laden bij uw eigen laadpunt 
thuis en bij (publieke) laadpunten onderweg. De kosten 
voor deze laadsessies verschillen.

 
Thuis laden

Een laadpunt voor thuis is rechtstreeks aan het elektriciteitsnet 
gekoppeld. De kosten worden dus ook rechtstreeks door uw 
energiebedrijf gefactureerd, tegen het standaard energietarief. 
Wanneer u een dag- en nachttarief heeft, kunt u geld besparen door ‘s 
nachts te laden. Neem contact op met uw energiebedrijf voor uw kWh-
tarief.

Onderweg laden

De kosten van laden bij een publiek laadpunt variëren. Voor een 
naadloze laadervaring in het hele netwerk bieden laadpuntaanbieders 
vaak roamingdiensten aan. Meestal gelden hierbij transactiekosten. 
Daarnaast worden er laadkosten berekend, ofwel per minuut of per 
kWh. Om precies te weten wat uw laadsessie gaat kosten, kunt u het 
actuele tarief van het specifieke laadpunt eenvoudig checken in onze 
EV charging by Shell Recharge-app.

Vergoeding van laadkosten

Wanneer uw werkgever uw laadkosten betaalt, bijvoorbeeld via 
een leaseovereenkomst, dan kunt u gebruikmaken van automatische 
vergoeding als u een Shell Recharge-laadpunt heeft. De kosten voor 
thuis laden worden dan automatisch gefactureerd aan de werkgever, 
zodat de zakelijke kilometers worden terugbetaald via een automatisch 
facturatiesysteem.

Krijg inzichten

Wanneer u uw laadpas aan een online account koppelt,  
krijgt u eenvoudig inzicht in uw laadkosten.

Laadkosten
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In een wereld waarin verbondenheid steeds 
belangrijker wordt, maken slimme laadservices het 
verschil in uw laadervaring. 

Dankzij slimme technologieën kunnen we laadsessies inplannen en 
kunnen we berekenen wanneer en hoe snel er moet worden geladen. 
Dit biedt enkele grote voordelen.

Laad duurzamer

Slimme laadtechnologie stelt u binnenkort in staat om te laden 
wanneer er meer hernieuwbare energie in het netwerk beschikbaar 
is. In plaats van meteen beginnen met laden op volle snelheid zodra 
de auto wordt aangesloten, houden algoritmen de niveaus van 
hernieuwbare energie in het netwerk in de gaten om bij een hogere 
beschikbaarheid de auto sneller te laden. Hierbij wordt er altijd op 
gelet dat de accu voldoende geladen is voordat u vertrekt.

Laad goedkoper

Door laadsessies beter in te plannen wordt laden goedkoper in de 
nabije toekomst. Door uw laadpunt te laten te laten communiceren 
met systemen die de wisselende markt prijzen bijhouden, is het 
mogelijk om uw laadpunt zo in te stellen dat uw auto’s sneller worden 
geladen wanneer de elektriciteit goedkoper is. ‘s Nachts bijvoorbeeld 
of op momenten dat er veel stroom uit duurzame energiebronnen 
beschikbaar is.

Automatische firmware-updates

Wanneer u een slim laadpunt gebruikt, kunt u 
eenvoudig slimme laadservices toevoegen. Zo heeft u 
altijd toegang tot de nieuwste services.

De volgende stappen
in EV-laden
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Mobilliteits-
services

Ondersteunings-
serbices

Hardware & 
installatie

Slimme 
laadservices

Partner-
services

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. We begrijpen dat uw 
laadbehoeften net zo uniek zijn als uw levensstijl, 
en bieden daarom veel meer dan alleen 
laadpunten.

Ons unieke laadecosysteem is ontworpen 
om aan de behoeften van alle EV-berijders 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. Neem vandaag nog contact 
met ons op. 

We helpen u graag.

Laadecosysteem van 
Shell Recharge 
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Overstappen op elektrisch rijden lijkt misschien 
ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel eenvoudig 
en een goede stap in het toekomstbestendig 
maken van mobiliteit. Met een team van meer 
dan driehonderd laadexperts en meer dan tien 
jaar ervaring in de sector ondersteunt Shell 
Recharge u graag in dit traject. 

We maken EV-laden thuis en 
onderweg zo makkelijk mogelijk en 
helpen u bij iedere stap, van idee tot 
installatie – en daarna.

Stap ook over op 
e-mobiliteit



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 bedrijfs- en thuislocaties.  
En met succes: we hebben inmiddels al meer dan 
80.000 laadpunten geïnstalleerd in heel Europa.

Met meer dan 275.000 laadpunten in meer 
dan 35 landen hebben we een van de grootste 
roamingnetwerken in Europa. Meer dan 400.000 
geregistreerde bestuurders maken gebruik van onze 
laadnetwerk met de Shell Recharge laadpas of app voor 
een naadloze laadervaring onderweg. Shell Recharge 
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 voortrekkersrol spelen 
in de branche.


