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EVE SINGLE PRO-LINE

3,5” kleurenscherm

RFID kaartlezer

Één aansluitpunt

11 kW / Type 2 aansluiting

Geschikt voor zakelijk en
thuisgebruik
Bevestiging aan de muur of
optioneel op een paal
Laadpaal wordt op afstand
uitgelezen en voorzien
van updates
Optionele keuze voor vaste
laadkabel met geïntegreerde
stekkerhouder

EVE DOUBLE PRO-LINE

7” kleurenscherm

RFID kaartlezer

Dubbel aansluitpunt

22 kW / Type 2 aansluiting

Vooral voor zakelijk gebruik
Bevestiging aan de muur of
optioneel op een paal
Laadpaal wordt op afstand
uitgelezen en voorzien
van updates

WELKOM BIJ 
e-POUWER LAADPALEN

Waar je ook bent jouw elektrische auto opladen? Dat kan met de e-POUWER laadpas. 
Met deze laadpas laad je jouw auto in bijna heel Europa snel en gemakkelijk op met 
100% duurzame stroom. Je hebt de mogelijkheid om op te laden op meer dan 100.000 
laadpunten.

e-POUWER FLEX LADEN

Met Flex laden van e-POUWER ben je 
volledig flexibel. Je betaalt geen vast bedrag 
per maand, maar je rekent eenvoudig 
per laadbeurt af. Hiervoor betaal je een 
starttarief en de verbruikte stroom. Je bent 
op die manier lekker flexibel en je kunt zelf 
bepalen hoe vaak je jouw auto op 
wilt laden. Flex laden is ideaal 
voor mensen die niet precies 
weten hoe vaak per maand 
zij hun auto willen opladen.

e-POUWER ZEKER LADEN

Zeker laden van e-POUWER betekent dat 
je iedere maand een vast bedrag betaalt. Je 
hoeft geen starttarief te betalen voor een 
laadsessie en je kunt zo vaak opladen als 
jij dat wilt. De oplaadkosten zijn doorgaans 
lager dan de e-POUWER Flex-tarieven, 
omdat de laadpaalbeheerder (CPO) deze 

tarieven 1-op-1 doorbelast 
aan jou als berijder. Dit 
abonnement is perfect 
wanneer je regelmatig 
publiek oplaadt. Je 
bespaart namelijk op het 
starttarief.

Met de slimme e-POUWER laadpalen ga je iedere dag vol energie op weg. Je mag 
vertrouwen op onze gespecialiseerde laadpalenadviseurs die je persoonlijk helpen bij 
het kiezen voor dé perfecte laadpaal. Alle e-POUWER laadoplossingen worden snel en 
vakkundig door onze specialisten geïnstalleerd. Wil jij ook een laadpaal, thuis of op het 
werk? Vraag direct een offerte aan of neem contact met ons op voor advies. 

DE e-POUWER LAADPAS

IEDERE DAG VOL ENERGIE OP WEG www.e-POUWER.nl

HET e-POUWER ABONNEMENT

Mocht je nog vragen hebben dan kan je ons telefonisch bereiken op 088 - 545 42 94. 
Wij zijn te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur of via support@e-pouwer.nl



WAAROM E-POUWER?

WAAROM ELEKTRISCH 
RIJDEN? 

WAAR LAAD IK MIJN 
ELEKTRISCHE AUTO OP?

IN 5 STAPPEN NAAR 
JOUW EIGEN E-POUWER 
LAADPAAL

Onze adviseurs staan voor, tijdens 
en na de installatie graag voor je 
klaar. Wij vinden altijd de beste 
laadoplossing voor jouw huis, auto en 
wensen en denken graag met je mee.

Onze specialisten leggen snel en 
vakkundig jouw laadpaal aan. Of het 
laadstation nu aan de muur wordt 
gemonteerd of als laadpaal. Jij kunt 
binnen de kortste keren je auto 
opladen met je eigen laadpaal.

Met een e-POUWER laadpaal ben je 
zeker van kwaliteit. Onze laadstations 
zijn afgestemd op de behoeften van 
de particuliere en zakelijke rijder. We 
hebben ze zelf ook!

Bij Pouw zijn we van mening dat elektrisch rijden de 
toekomst heeft. Het is dé manier van rijden om onze 
maatschappij en het milieu verder te verduurzamen. 

Goed voor je geld...
Op elektrische auto’s zitten gunstige kortingsregelingen. 
Ben je een zakelijke berijder? Dan betaal je in 2020 
slechts 8 % bijtelling. Ook als particuliere eigenaar 
van een elektrische auto kun je profiteren van diverse 
subsidieregelingen, de MIA en ben je minder geld kwijt 
aan onderhoud. En je hoeft natuurlijk niet te tanken.

...en goed voor het milieu.
Rijden met een elektrische auto is een stuk schoner dan 
rijden met een conventionele auto met verbrandingsmotor. 
Waarom precies? De belangrijkste reden is dat een 
elektrische auto tijdens het rijden geen CO2, stikstof en 
minder fijnstof uitstoot. 

Minder naar de garage...
Wist je dat een elektrische auto een stuk minder 
onderhoudskosten heeft dan een brandstofauto? Hoe 
dat kan? Het standaard onderhoud van een auto bestaat 
uit het vervangen van diverse filters, vloeistoffen, 
inspectieservice en de vervanging en controle van 
andere slijtagedelen. Een elektrische auto heeft geen 
verbrandingsmotor, waardoor veel soorten onderhoud en 
reparaties niet nodig zijn. 

...en relaxed de toekomst tegemoet.
Een elektrische auto rijdt heel relaxed. Zo is hij veel stiller 
dan benzine- of dieselauto en je trekt lekker snel op. Een 
elektrische auto is altijd voorzien van een automatische 
versnellingsbak, waardoor je nooit hoeft te schakelen. 
Ideaal, vooral als je in de file staat. 

Een elektrische auto heeft een accu die je moet opladen 
om er kilometers mee te kunnen maken. Wanneer je kiest 
voor een elektrische auto dan heb je twee mogelijkheden 
om je auto op te laden; thuis of via een openbaar 
laadpunt. 

Thuis
Wanneer je over een eigen parkeerplaats beschikt kun je 
een e-POUWER laadpaal bij je huis laten installeren. Zo’n 
handige laadpaal is voorzien van een eigen kabel. Het is 
ook mogelijk om je auto via een regulier stopcontact te 
laden, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat 
opladen een tijd duurt. 

Openbaar
Elektrische auto’s zijn ontzettend populair. Niet voor 
niets schieten de oplaadpalen als paddenstoelen uit de 
grond. Inmiddels zijn er vele tienduizenden laadpunten 
beschikbaar. Je ziet ze bijvoorbeeld op 
een parkeerplaats bij je in de buurt, op 
kantoor of op een andere openbare 
parkeerplaats. Ook vind je onderweg 
zogeheten snellaadstations. Met de 
e-POUWER laadpas kun je op meer 
dan 100.000 van deze punten je 
auto laden. 

Een eigen laadpaal voor thuis of op het werk is zo gefixt. 
Binnen 5 eenvoudige stappen is het geregeld en we zullen 
je bij elke stap helpen. Vul op e-POUWER.nl het contact 
formulier in en wij helpen je graag verder!

1. Samen op zoek naar de beste keus
Onze laadpalenadviseur neemt allereerst contact met je op. Jij 
bent in charge, dus we kijken goed naar jouw wensen en geven 
antwoord op al jouw vragen. Zo komen we erachter welke 
laadpaal het best bij jou past.

2. Sluit je aan
Wanneer we samen jouw ideale laadpaal hebben gekozen, dan 
gaan we kijken naar de aansluiting. Wij vragen je om een aantal 
foto’s en een formulier in te sturen, zodat we duidelijk kunnen 
zien wat er moet gebeuren om het laadpunt te installeren.

3. Ons aanbod
Wanneer duidelijk is welke laadpaal het gaat worden en hoe 
wij hem gaan aansluiten, dan ontvang je van ons een duidelijke 
offerte met alle specificaties en de voorwaarden uitgelegd.

4. Klaar om te installeren
Ben je akkoord met ons voorstel? Super! Dan plannen we de 
installatie voor je in. Uiteraard houden wij eventueel rekening 
met de leverdatum van je auto. Ook krijg je van ons de 
e-POUWER laadpas, waarmee je binnen (vrijwel) heel Europa 
kunt laden.

5. Vol energie op weg
Gefeliciteerd! Jij hebt je eigen laadpaal voor je deur, of op het 
werk. Op weg naar veel duurzame kilometers!

PERSOONLIJK 
ADVIES

VAKKUNDIGE 
INSTALLATIE

UITSTEKENDE 
SERVICE
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