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EERLIJKLADEN, VOOR SLIMME ONDERNEMERS
NieuweStroom heeft als maatschappelijk doel de stroomversnelling te creëren naar een schoon en futureproof
energiesysteem. Wij geloven dat samenwerken met slimme ondernemers daarin essentieel is. Maar hoe help je
ondernemers (steeds meer) te verduurzamen, terwijl ze druk bezig zijn met hun bedrijf? Wij bedenken voor ondernemers
daarom slimme en duurzame oplossingen, die hen tegelijkertijd een beloning kunnen opleveren.
Met EerlijkLaden kunt u niet alleen voordelig én duurzaam rijden, maar ook nog eens zelf geld verdienen.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN
1. Extra omzet voor uw bedrijf
Als u wilt, geeft u gasten de mogelijkheid hun auto aan uw laadpaal op te laden. De laadpaal heeft twee laadpunten. De
grootste zorg van elektrische rijders is het nog lang niet volgroeide netwerk van laadpunten. Daar speelt u mooi op in.
U kunt een laadprijs instellen voor gastladers, terwijl u zelf de werkelijke beursprijs volgt. Dit levert u direct geld op.
U heeft natuurlijk de mogelijkheid om meerdere laadpalen te laten plaatsen.
2. Met NieuweStroom goedkoop laden (ook voor personeel)
We koppelen uw laadpunten rechtstreeks aan de dynamische prijzen van de daghandelsbeurs. De daghandelsbeurs
biedt historisch gezien de beste kans op de laagste prijs voor stroom. Dit betekent dus ook dat u en uw personeel
goedkoop kunnen laden.
3. Scherp geprijsde laadpunten met een gegarandeerde all-in prijs
Na een schouw ontvangt u een vrijblijvende offerte met de gegarandeerde kosten voor het installeren van uw
laadpunten. Zonder verrassingen achteraf! De all-in prijs bevat alle kosten die nodig zijn om gebruik te maken van
EerlijkLaden. Van de laadpaal zelf tot bijbehorende installatie en kwaliteitscontrole.

DE WEG NAAR EERLIJKLADEN

?

1. Adviesgesprek
Uw energieadviseur adviseert u vrijblijvend over de
mogelijkheden van EerlijkLaden en verzamelt bij interesse
de benodigde gegevens. Via ons rekenmodel krijgt u inzicht
in de geschatte investeringskosten, de terugverdientijd
en het verdienmodel van de EerlijkLaden laadpunten. Wilt
u deze zaken vooraf 100% helder hebben, dan kunt u een
schouw laten uitvoeren. Dat gaat heel gemakkelijk.
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2. Schouw
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Na uw aanvraag komt een installatieprofessional
uw persoonlijke situatie bekijken. Hij onderzoekt
welke werkzaamheden voor de installatie nodig
zijn. Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende offerte
met een gegarandeerde maximumprijs van de totale
installatiekosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent,
zonder verrassingen achteraf!

€

€

€

€

4

4. Besparen en geld verdienen met EerlijkLaden
Na controle zijn de laadpunten klaar voor gebruik. U kunt
uw auto voordelig laden. Als u uw gasten toestaat om
hun auto via uw laadpunt op te laden, dan kunt u direct
(veel) extra geld verdienen. Vanuit NieuweStroom zetten
we de werkelijke kosten en opbrengsten periodiek op uw
energienota.

3. Installatie, controle en activatie
Op afspraak komt de installateur bij u langs voor installatie.
De Smart Charging Module wordt geïnstalleerd, de kabels
aangelegd en de laadpunten geplaatst. Na installatie
doet de producent een kwaliteitscontrole en wordt het
gebruik van de laadpunten uitgelegd. Zelfs wanneer u
de installatie zelfstandig laat uitvoeren, krijgt u deze
kwaliteitscontrole. Zo bent u er altijd zeker van dat uw
laadpunten naar behoren werken.
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DE INVESTERING
Vanuit NieuweStroom geven wij u graag alvast een idee van de totale investeringkosten van EerlijkLaden laadpunten.
Deze kunnen echter afwijken. De installatiekosten zijn namelijk afhankelijk van uw lokale situatie, bijvoorbeeld door de
hoeveelheid graafwerk.
Daarom bieden we u tegen kostprijs een schouw aan, uitgevoerd door een installatieprofessional. Hij stelt vervolgens
een vrijblijvende offerte op. Zo weet u 100% zeker wat de gegarandeerde maximum all-in prijs is voor de laadpaal
inclusief de installatie van A tot Z en de doorlopende abonnementskosten.

PRIJSOPBOUW (BEDRAGEN EXCL. BTW)
Schouw

Eventuele schouw

€ 97,50

Hardware

Laadpaal met 2 laadpunten op een paal

€ 2.501

incl. Smart Charging Module, 2 laadpassen,
controle producent

Installatiekosten

Installatie van A tot Z (werkelijke kostprijs)

€ 1.500 - 3.000

schatting

Totaal

€ 4.848,50

(met schatting installatiekosten)

(installatiekosten op € 2.250 geschat)

MAANDELIJKSE KOSTEN
Abonnement

Standaard abonnement

€ 5,70

HET VERDIENMODEL VOOR GASTLADEN
Als u uw auto laadt met onze laadpassen, volgt u de werkelijke beursprijzen voor elektriciteit. Voor gastladers stelt u
een vaste prijs in per kWh, bijvoorbeeld 24 eurocent/kWh excl. btw. Indien u in totaal op uw locatie meer dan 10.000
kWh per jaar verbruikt, houdt u maar liefst 50% tot zelfs 70% van deze opbrengsten over als winst, terwijl uw gasten
niet duurder uit zijn ten opzichte van thuisladen / openbaar laden. Hoeveel u exact verdient hangt af van hoeveel
laadpalen u plaatst, hoe vaak gasten laden, de voordelige dynamische handelsbeursprijzen voor elektriciteit, en de
energiebelastingen (afhankelijk van uw totale verbruik). Hiernaast een voorbeeld.

PRAKTIJKVOORBEELD

OPBRENGST PER JAAR (EXCL. BTW)

U heeft een laadpaal (met twee laadpunten).
We gaan uit van een gemiddelde energieprijs van 8
eurocent/kWh (incl. energiebelasting uit schijf 3).
De prijs kan per uur/dag/jaar variëren.

Totale stroom gastladers:

Gasten laden gemiddeld per laadpunt anderhalf
uur per dag, gemiddeld 7 kWh per uur.
NB Onderzoekers verwachten een toename door
de vervanging van hybride auto’s door volledig
elektrische auto’s.

Totale winst per jaar:

7.665 kWh

Omzet gastladers:

€ 1.840

Kosten gastladen:

€ 613

Abonnementskosten:

€ 136,80
€ 1.090,20

ALS KERS OP DE TAART: BESCHIKBARE SUBSIDIES
Overheidsbeleid verandert nog wel eens. Daarom vinden wij dat het verdienmodel van onze laadpunten
ook zonder subsidies uitnodigend moet zijn. Momenteel kunt u echter nog gebruik maken van
overheidssubsidies en tot wel 64% investeringsaftrek terugkrijgen (36% Milieuinvesteringsaftrek en 28%
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; 2018) en kunt u willekeurig afschrijven (VAMIL). Dat maakt het
extra aantrekkelijk om op korte termijn te starten met EerlijkLaden. Elektrisch vervoer komt eraan, de
verplichtstelling van elektrische laadplaatsen ook (EU wetgeving “Schone Energie voor alle Europeanen”).
Maak daarom nu nog gebruik van de subsidies zolang ze beschikbaar zijn.
Meer informatie over deze overheidssubsidies vindt u op:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

CONTACT
Voor vragen over uw laadpunt
samen@bluecurrent.nl
maandag t/m vrijdag
07:59 - 18:02 uur
085 0466050
Voor vragen over uw factuur
klantenservice@nieuwestroom.nl
085 4011470, laat een bericht achter met uw vraag en
telefoonnummer en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

zelfde energie

