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Wanneer u een elektrische auto least, dan wilt u daar een passende laadoplossing 
bij. Wat komt er allemaal kijken bij installatie van een laadvoorziening en wat zijn de 
kosten? Meer informatie hierover leest u in dit adviesdocument.

De laadvoorziening

Met het laadpakket van LeasePlan bent u verzekerd van een goede oplossing voor 
thuisladen. U ontvangt een Alfen Eve Single Pro-line en heeft daarbij de keuze uit vier 
varianten: wandmontage met of zonder kabel of paalmontage met of zonder kabel. 
Alle vier de mogelijkheden zijn voorzien van een paslezer en een kWh meter. De kosten 
van het laden verrekenen we maandelijks automatisch met u.

De installatie

LeasePlan werkt met een all-in installatiepakket. Dit pakket is in 98% van alle gevallen 
voldoende om tot een goed werkende installatie te komen. Zo weet u vooraf exact 
waar u aan toe bent. Wel zo makkelijk. In het installatiepakket zijn altijd de volgende 
zaken meegerekend: 

• Voorrijkosten 

• Bekabeling 

• Plaatsen van extra aardlekautomaat in uw meterkast 

• Eventuele graafwerkzaamheden (bij paalmontage) en (standaard) bestrating

Om er zeker van te zijn dat de monteur met de juiste materialen komt en 
voldoende tijd heeft voor de installatie, vindt er eerst een digitale of 
telefonische intake plaats. We bespreken dan uw specifieke situatie.
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Het serviceabonnement

Automatisch declareren

Met het serviceabonnement kunt u uw laadvoorziening koppelen aan uw tankpas. 
De kosten van het thuisladen worden dan automatisch vergoed. Via een online 
portal heeft u 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, die nodig zijn om uw laadvoorziening te gebruiken 
gedurende de volledige termijn van uw leasecontract, is inbegrepen.

24/7 Storingsdienst
 
Geeft de laadvoorziening een storing aan? 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 gehele periode van uw 
leasecontract (maximaal 5 jaar). Is reparatie niet mogelijk? Dan plaatst de monteur 
een vervangende laadvoorziening.

De kosten

In de kosten voor de laadoplossingen zijn de kosten voor de laadpaal en het 
installatiepakket meegerekend. Daarnaast moet er een serviceabonnement worden 
afgesloten, inclusief verlengde garantie. Hieronder een overzicht van de kosten  
(de prijzen zijn exclusief btw): 

• Wandmontage zonder vaste kabel: € 1.649 

• Wandmontage met vaste kabel van 5 meter: € 1.724  

• Wandmontage met vaste kabel van 8 meter: € 1.799 

• Paalmontage zonder vaste kabel: € 2.074  

• Paalmontage met vaste kabel van 5 meter: € 2.149 

• Paalmontage met vaste kabel van 8 meter: € 2.224 

• Serviceabonnement voor de gehele looptijd van het leasecontract: € 325  

 
Deze kosten worden in overleg met de werkgever verrekend in het leasetarief of  
door middel van een eenmalige factuur betaald.
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Heeft u nog vragen over het laadpakket, neem dan contact op met  
uw contactpersoon bij LeasePlan, met de LeasePlan Berijdersservice  
via 036 - 527 2727 of per e-mail via berijdersservice@leaseplan.nl

Verdere vragen?

LeasePlan Nederland N.V. 
P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere 
Postbus 3001, 1300 EB Almere

T. 036 527 00 00 
E. info@leaseplan.nl 
 
www.leaseplan.com

Contact
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