
Eneco Elektrisch Laden
Audi rijden op HollandseWind®



Eneco HollandseWind®

Windenergie is schoon en onuitputtelijk, er is genoeg wind 
voor ons allemaal! De 100% groene windstroom van Eneco 
HollandseWind® (van enkel Nederlandse windparken) maakt 
elektrisch rijden echt CO2-neutraal en gebruiksvriendelijk. 
Koopt u een Audi A3 Sportback e-tron, dan krijgt u daar gratis* 
voor 500 km Eneco HollandseWind® bij en rijdt u dus op 100% 
groene stroom. Waar u ook laadt!

* Lees de voorwaarden in de product- en prijsspecifi catie in deze brochure. Eneco Th uisLaden
Smart Home Laadpunt 
Of u nu particulier laadt of zakelijk, grote kans dat u vooral 

thuis uw auto laadt. Vertrouw op de complete dienst-

verlening van het Smart Home Laadpunt van Eneco - van 

professionele installatie tot en met zorgeloos laden.

Bent u leaserijder en wilt u thuis gaan laden? Geen probleem, 

Eneco verrekent de kosten met uw werkgever of leasemaat-

schappij. Wilt u een thuislaadpunt, dan moet u een eigen 

parkeerplek hebben. Bent u lid van een VvE of huurt u een 

woning met parkeergelegenheid? Vraag dan eerst toestem-

ming om een laadpunt te plaatsen. Geen eigen parkeer-

plaats? Vraag bij de gemeente een openbaar laadpunt aan  

of een verlengde private aansluiting (het laadpunt staat dan 

in de openbare ruimte maar wordt aangesloten op uw eigen 

meterkast). Kan dit allemaal niet, dan kunt u ook een Smart 

Offi  ce Laadpunt aanvragen (zie verderop in deze brochure).

U ontvangt een laadpas waarmee u uw auto altijd werkelijk 

duurzaam laadt bij alle openbare laadpunten in Nederland en 

België met EnecoHollandseWind®. Bij het Smart Home 

laadpunt is deze laadpas zelfs gratis. Neemt u geen Smart 

Home laadpunt dan is de laadpas het eerste jaar gratis.

Eneco Th uisLaden biedt u:
•  Werkelijk duurzaam rijden dankzij EnecoHollandseWind®.

• A-merk laadproduct.

• Concurrerend laadtarief.

• Installatiecheck door de aannemer.

•  Uitstekende administratieve afhandeling van 

de laad transacties.

• Inzicht in uw actuele laadgegevens via MijnLaden.

• Betrouwbare partner.

•  Aantrekkelijke kortingen op overige producten en 

diensten van Eneco. Bijvoorbeeld, zonnepanelen, 

HollandseWind®, ecogas, etc.

•  MijnLaden-app, waarmee u laadpunten in de buurt vindt, 

hierheen navigeert en de beschikbaarheid van de 

laadpunten kunt zien. 



Smart Home laadpunt: ICU Compact

Laden met de Audi A3 Sportback e-tron

Professionele installatie
Neemt u een Th uislaadpunt? Binnen twee dagen nadat wij uw 

aanvraag ontvangen, spreekt een erkende installateur met u af 

om uw woonsituatie te onderzoeken. Tijdens deze installatiecheck 

(schouwing) stemt u samen af waar het laadpunt geplaatst wordt. 

De installateur vat samen welke werkzaamheden nodig zijn en 

stuurt een off erte voor de installatie. De installatie duurt in 

principe een halve dag; meer informatie over het installatieproces 

leest u op eneco.nl/elektrischladen, bij het tabblad ‘Th uis’.

Zelf installeren
U kunt het laadpunt ook door een eigen installateur laten plaatsen.

Let op: zelf installeren is niet mogelijk als u de auto leaset.

Houd er ook rekening mee dat het onderhoudsabonnement ingaat

nadat het laadpunt 30 dagen storingsvrij heeft gefunctioneerd.

Kiest u voor het zelf laten installeren van de laadpaal houdt u dan

rekening met extra verzend- en handlingskosten.Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld, geldig tot en met 31 december 2015.

*  Dit laadpunt is ook door gasten te gebruiken (ZakelijkLaden). Wilt u het laadpunt zakelijk gebruiken 

dan bestelt u het laadpunt met een contactdoos (meerprijs € 21) i.p.v. een vaste kabel.

Pakket Smart Home Laadpunt*

Naam ICU Compact

Prijs (excl. BTW)

Prijs (incl. BTW)
€ 894
€ 1.081,74

Hosting en onderhoud (verplicht) € 10,95 per maand

Laadpas 500 km Eneco HollandseWind®

(bij afname laadpunt)
Gratis 

Losse laadpas 500 km Eneco HollandseWind® 

(bij geen afname laadpunt)

Eerste jaar gratis 

€ 2,48 per maand

Vermogen 3,7 kW (1 x 16 A)

Vaste kabel of contactdoos Vaste kabel van 4 meter

Meerprijs bij contactdoos i.p.v. vaste kabel € 21

Meerprijs voor vaste kabel 8 meter € 50

Type Wandmodel

Meerprijs voor paalmodel € 150

Kleur Wit; in Audi-huisstijl

Laden U start en stopt een laadsessie met een laadpas

Afmeting (h x b) 33 x 20 cm

Indicatie laadtijd plug-in hybride (Audi A3 Sportback e-tron) 2,15 uur

Verrekening met werkgever of leasemaatschappij Mogelijk

Installatiekosten Off erte na schouwing

Product- en prijsspecifi caties Th uisLaden



Vind laadpunten in de buurt Beschikbaarheid van laadpunten vaststellen Route naar een laadpunt

Smart Offi  ce Laadpunt 
Bent u ondernemer? Met een laadpunt voor de deur 

onderneemt u zichtbaar duurzaam. Eneco ZakelijkLaden biedt 

u een totaalpakket (inclusief laadpunt) dat het beste aansluit 

op uw wensen. Van uw Smart Offi  ce Laadpunt kunnen ook 

uw collega’s en bezoekers gebruikmaken (Eneco verrekent de 

stroomkosten automatisch voor u). 

Kies het laadpunt dat bij u past
U kunt kiezen uit een enkel en een dubbel laadpunt, uit een 

lichter en een zwaarder laadpunt, uit een laadpunt aan de 

wand en één op een paal. Allemaal afhankelijk van uw 

laadbehoefte. Bekijk de laadpunten op de volgende pagina. 

Parkeervakmarkering
Markeren wij uw parkeervak, dan is het iedereen direct 

duidelijk: ‘speciaal voor het laden van elektrische auto’s’. 

U kunt kiezen uit belijning, een (in het parkeervak gespoten) 

pictogram en voor allebei. Ook zijn er speciale parkeerborden, 

die aangeven dat het parkeervak bestemd is voor het laden 

van elektrische auto’s. 

Eneco ZakelijkLaden biedt u:
•  Rijden op 100% groene stroom dankzij 

EnecoHollandseWind®.

• Inzicht in uw actuele laadgegevens via MijnLaden.

•   Een of meerdere laadpassen waarmee u ook bij openbare 

laadpunten in Nederland kunt (snel)laden.

•   Automatische verrekening van de laadkosten met uw 

medewerkers en/of bezoekers.

• Overzichtelijke facturen.

• Ondersteuning via de Eneco-helpdesk.

•  MijnLaden-app, waarmee u laadpunten in de buurt 

 vindt, hierheen navigeert en de beschikbaarheid van de 

 laadpunten kunt zien en het laadpunt op afstand aan/uit  

 kunt zetten. 

Eneco ZakelijkLaden

MijnLaden-app



Smart Off ice Laadpunt (1 auto): ICU Compact

Smart Off ice Laadpunt (2 auto’s): ICU EVe

Professionele installatie
Laat uw laadpunt op een zakelijke/openbare locatie  

gerust installeren door uw eigen installateur; wel gaat het 

onderhoudscontract pas in zodra het laadpunt 30 dagen 

storingsvrij heeft gewerkt. Verzorgt Eneco Elektrisch Laden 

alles? Binnen enkele dagen nadat uw aanvraag bij ons binnen 

is, spreekt een erkende installateur met u af om uw situatie 

te onderzoeken. Tijdens deze installatiecheck (schouwing) 

stemt u samen af waar het laadpunt geplaatst wordt.  

De installateur vat samen welke werkzaamheden nodig  

zijn en stuurt een offerte voor de installatie.

Product- en prijsspecificaties ZakelijkLaden

Pakket Smart Office Laadpunt 

A3 Sportback e-tron (1 auto)

Smart Office Laadpunt  

A3 Sportback e-tron (2 auto’s)

Naam ICU Compact enkel ICU EVe dubbel

Prijs (excl. BTW) 

Prijs (incl. BTW)
€ 1.045

€ 1.264,45

€ 1.950

€ 2.359,50

Hosting en onderhoud (verplicht) € 10,95 per maand € 18,95 per maand

Laadpas 500 km Eneco HollandseWind®

(bij afname laadpunt)
Gratis Gratis

Losse laadpas 500 km Eneco HollandseWind®  

(bij geen afname laadpunt)

Eerste jaar gratis

€ 2,48 per maand

Eerste jaar gratis

€ 2,48 per maand

Vermogen* 11 kW (3 x 16A) 11 kW (3 x 16A)

Vaste kabel of contactdoos 1 contactdoos 2 contactdozen

Type Wandmodel Wandmodel

Meerprijs voor paalmodel € 150 € 250 (zachte ondergrond) 

€ 400 (harde ondergrond)

Kleur Wit Wit 

Laden U start en stopt een  

laadsessie met een laadpas

U start en stopt een 

laadsessie met een laadpas

Afmeting (h x b) 33 x 20 cm 59 x 34 cm

Indicatie laadtijd plug-in hybride  

(A3 Sportback e-tron)
2,15 uur 2,15 uur

Indicatie laadtijd volledig elektrische auto Afhankelijk van accupakket en  

lader in de auto: tussen 3 en 7 uur

Afhankelijk van accupakket en  

lader in de auto: tussen 3 en 7 uur

Verrekening met werkgever of leasemaatschappij Mogelijk Mogelijk

Installatiekosten Offerte na schouwing Offerte na schouwing

Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld, geldig tot en met 31 december 2015.



Laadpas 
Bij elke A3 Sportback e-tron zit een prepaid Eneco/Audi-

laadpas. Activeer deze laadpas en u hebt recht op 126 kWh 

Eneco HollandseWind® - genoeg voor ongeveer 500 km rijden, 

binnen 1 jaar na activatie. Na dit jaar of na verbruik van deze 

500 km Eneco HollandseWind® gelden de reguliere tarieven 

van Eneco Elektrisch Laden.

Losse laadpas
Activeert u de laadpas en heeft u geen laadpunt thuis? 

Ook dan heeft u recht op een laadpas met laadtegoed. 

Deze laadpas is het eerste jaar gratis. Daarna betaalt u 

abonnementskosten (zie de product- en prijsspecifi catie). 

Automatische verrekening van de laadkosten
Eneco kan de stroomkosten van uw laadpunt automatisch 

verrekenen met uw werkgever of leasemaat schappij. 

Eneco hanteert daarvoor het Th uisLadentarief (€ 0,19 per kWh,

excl. BTW. Dit bedrag wordt halfj aarlijks herzien). U ontvangt 

dan maandelijks een vergoeding voor de afgenomen hoeveel-

heid stroom. Een bezoeker die bij uw laadpunt een eigen 

laad pas gebruikt, betaalt het tarief dat is overeengekomen 

met zijn laaddienstverlener. 

Inzicht via MijnLaden
Via uw eigen MijnLaden-account ziet u altijd het gebruik 

van uw laadpunt. Bekijk hier actuele laadgegevens, zie ook 

facturen in, hou uw persoonsgegevens bij. De MijnLaden-app 

toont de beschikbaarheid van laadpunten; download de app 

gratis via de App Store of Google Play.

Hosting- en onderhoudsabonnement
In combinatie met Eneco ZakelijkLaden sluit u een hosting- 

en onderhoudscontract af. Hosting maakt communicatie 

tussen het laadpunt en de backoffi  ce van Eneco mogelijk, 

via een GPRS-modem, dus bevat het laadpunt een SIM-kaart. 

Het onderhoudscontract dekt alle kosten voor onderhoud, 

reparatie en slijtage, inclusief alle voorrijd-, materiaal- en 

arbeidsloonkosten. Plaatst uw eigen installateur het laadpunt 

bij zakelijke of openbare locaties, dan verzorgt Eneco 

kostenloze reparatie pas zodra het laadpunt 30 dagen 

storingsvrij heeft gewerkt. Een storing kunnen wij vaak op 

afstand oplossen, en anders komt een monteur uw laadpunt 

repareren - binnen twee dagen na storingsmelding.

Zorgeloos laden
U kunt een laadsessie starten met uw laadpas of de 

MijnLaden-app, afhankelijk van het laadpunt. Met de laad pas 

kunt u ook openbare laadpunten in Nederland gebruiken 

(zie oplaadpalen.nl). Met de Eneco laadpas kunt u laden bij 

alle openbare laadpunten die zijn aangesloten bij e-Violin 

(zie eviolin.nl). Via uw MijnLaden-account kunt u uw laad-

transacties inzien, facturen bekijken en persoonsgegevens 

beheren.

Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, 

tenzij anders vermeld, en geldig tot en met 31 december 

2015. Bij annulering van de opdracht ná schouwing betaalt 

u € 75 excl. BTW (bij Th uisLaden) en € 150 excl. BTW

(bij ZakelijkLaden).

Eneco Elektrisch Laden biedt u 
de volgende diensten aan:

Van professionele installatie 
tot aan zorgeloos laden

Installatiecheck
Een erkende installateur onderzoekt 

uw woonsituatie en netaansluiting.

Professionele installatie
De installateur voert de afgesproken werkzaamheden 

uit en levert het laadpunt gebruiksklaar op.

Zorgeloos laden
Met de Eneco laadpas kunt u zowel thuis als 

bij alle openbare laadpunten in Nederland laden.

Inzicht en verrekening
Via uw MijnLaden account heeft u 

altijd inzicht in uw laadtransacties. 

Eneco verrekent de energiekosten 

automatisch met uw werkgever of 

leasemaatschappij.

APP



www.eneco.nl/elektrischladen

Eneco Elektrisch Laden
Postbus 5
3000 AA Rotterdam

Eneco is lid van eViolin, branchevereniging DOET en Energie-Nederland.
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