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Het laadpakket voor 
uw elektrische auto



Wanneer je een elektrische 
auto leaset, dan wil je daar een 
passende laadoplossing bij. 
Welke aspecten vallen er onder 
een laadoplossing en wat zijn de 
kosten? Meer informatie hierover 
leest u in dit adviesdocument.
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De laadvoorziening
Afhankelijk van uw voorkeuren ontvangt u een Home Advanced laadvoorziening (zie 
afbeelding). Deze laadvoorziening is verkrijgbaar in diverse kleuren, met of zonder vaste 
laadkabel en is standaard voorzien van een geïntegreerde paslezer en kWh-meter. De 
laadpaal wordt voor u aan de muur of op een paal bevestigd. 

De installatie
De laadvoorziening is voorzien van een basisinstallatie. Bij de installatie is het volgende 
inbegrepen:

 − voorrijkosten;
 − aanbrengen bekabeling; 
 − aanpassing groepenkast met 1x16A groep;
 − montage van de laadpaal aan de wand of op een paal.

Welke installatie voor u van toepassing is, wordt tijdens een telefonische intake of 
schouwing vastgesteld. Onze ervaring is dat bij minder dan 10% van de gevallen 
maatwerkinstallatie nodig is. In dat geval brengen wij additionele kosten in rekening.

Het service abonnement
Automatisch declareren
Met dit abonnement kunt u uw laadvoorziening koppelen aan uw tankpas. De kosten 
van het thuisladen worden dan auto-matisch aan u vergoed. Via een online portal 
heeft u vervolgens inzage in de laadsessies. U kunt daarnaast instellen of u gastgebruik 
accepteert en indien gewenst een vergoedingstarief instellen.

Onderhoud & service
Al het onderhoud en de service, benodigd om uw laadvoorziening operationeel te houden 
gedurende de volledige termijn van uw leasecontract, is inbegrepen.
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24/7 Storingsdienst
24 uur per dag, 7 dagen in de week kunt u bij een eventuele storing aan uw 
laadvoorziening terecht bij onze storingsdienst. Op werkdagen is er binnen 48 uur een 
monteur ter plaatse.

Garantie voor de gehele leaseperiode
De garantie op uw laadvoorziening geldt gedurende de periode van uw leasecontract 
(maximaal 5 jaar). Indien reparatie niet mogelijk is, zal de monteur een vervangende 
laadvoorziening plaatsen.

De kosten
De kosten voor een laadoplossing bestaan uit de volgende componenten: laadpaal, 
installatiepakket en zorgeloos laden serviceabonnement (incl. verlengde garantie). U 
kunt onderstaande stelposten aanhouden als reële richtlijnen (uitgaande van een witte 
laadpaal met losse laadkabel). 

 −  Stelpost 1-fase laadoplossing Plug-In Hybrides (PHEV), wandmontage:  
Totaal: € 1.850,- excl. btw 

 −  Stelpost 1-fase laadoplossing Plug-In Hybrides (PHEV), montage op een paal:  
Totaal: € 2.000,- excl. btw 

 −  Stelpost 3-fase laadoplossing Volledig elektrische auto’s (BEV), wandmontage:  
Totaal: € 2.350 excl. btw 

 −  Stelpost 3-fase laadoplossing Volledig elektrische auto’s (BEV), montage op een paal:   
Totaal: € 2.500 excl. btw 

Deze kosten worden in overleg met de werkgever verrekend in het leasetarief of 
doormiddel van een eenmalige factuur betaald.

Indien u vragen heeft over deze toelichting, 
dan kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon bij LeasePlan of met 
de LeasePlan Berijdersservice via 036 - 527 2727 
of per e-mail via berijdersservice@leaseplan.nl
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