
THUIS LADEN

Prijs (incl. btw)  € 2395,80

Eve Single Pro-line 11kW wit (3x16A) incl. loadbalancing

Kabel

Installatiepakket* Ready to go

Data abonnement

Installatiekosten* voor thuislaadpunt zijn afhankelijk van de locatiecheck

* Installatie is inclusief:
• Online locatiecheck (of fysiek tegen meerprijs)
• Wandmontage
• Voorrijkosten, transportkosten en arbeid
• Tot 20 meter van de meterkast, incl tot 7 meter bekabeling
• 1 muur doorboring
• Tot 1 meter graafwerk (meerprijs graafwerk per meter: € 54,45)
• Datakabel voor P1 poort slimme meter
• Testen, in werking stellen en uitleg gebruik
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E-POUWER ZEKER LADEN

E-POUWER FLEX LADEN

Prijzen (incl. BTW) 

Abonnement (laadpas) € 3,00

€ 0,23*

CPO kosten

CPO kosten

CPO kosten

Laden op eigen laadpunt (thuisladen verrekenen)

Laden bij een publiek laadpunt (AC)

Laden bij een publiek snellaadpunt (DC)

Hyperladen (Ionity netwerk)

* Thuislaadtarief is zonder btw
• Kosten van de laadpaalexploitant (CPO) worden één op één doorgezet.
• Sommige laaddienstverleners brengen parkeerkosten of een boetetarief in rekening voor het bezet houden van een laadpunt. Deze kosten worden doorberekend.

* Thuislaadtarief is zonder btw
• Sommige laaddienstverleners brengen parkeerkosten of een boetetarief in rekening voor het bezet houden van een laadpunt. Deze kosten worden doorberekend.
• Tarieven kunnen afwijken bij semi-publieke laadpunten die meestal aan bedrijven zijn gekoppeld en om deze reden hun eigen tarieven hanteren.
• e-POUWER is gerechtigd kWh prijzen ten alle tijden aan te passen. Bijvoorbeeld bij een energiebelastingverhoging.
• In het buitenland worden de kosten van de laadpaalexploitant 1 op 1 doorbelast.

Per maand Starttarief sessie Tarief per kWh

Prijzen (incl. btw) 

Abonnement (laadpas) € 0,00

€ 0,23*€ 0,30

€ 0,30€ 0,30

€ 0,55€ 0,30

€ 0,65€ 0,30

Laden op eigen laadpunt (thuisladen verrekenen)

Laden bij een publiek laadpunt (AC)

Laden bij een publiek snellaadpunt (DC)

Hyperladen (Ionity netwerk)

Per maand Starttarief sessie Tarief per kWh


