
Automatische verrekening 
van de stroom die uw auto 
verbruikt met uw werkgever 
of eigen bedrijf. U stelt het 
kWh-tarief eenmalig in en 
heeft er geen omkijken naar.

Altijd real-time inzicht in 
laadverbruik en gebruikers- 
gegevens via ev-box.com.

Smart Charging: het optimaal 
gebruiken van het beschikbaar 
vermogen.*

24/7 online support voor vragen 
en/of melding van storingen.

Gratis periodieke firmware 
updates.

Alle voordelen van HOME plus: 

Online beheer en configuratie
van uw laadstation.

Automatische vergoeding van 
stroomverbruik van gasten of 
medewerkers

Variabel instellen van het 
stroomtarief.**

Smart Charging: Load Balancing* 
en Hub Satellite configuratie.

Proactieve notificaties.

Alle voordelen van BUSINESS plus:

Volledige vrijheid om te bepalen wat 
uw gasten of klanten per kWh aan 
u betalen.**

Instellen van een starttarief of 
tijdstarief voor de duur van een 
laadsessie.**

HOME BUSINESS ENTERPRISE

Abonnement facturatie per jaar, daarna per maand opzegbaar. De prijzen zijn berekend op basis van 1 contactdoos. 
* De kosten voor het activeren van Smart Charging bedragen €1,- per maand.
** Er zijn limieten van toepassing op de tarieven per kW die u kunt instellen voor stroomdoorgifte.
Kijk op http://www.ev-box.nl/mijn-backoffice/ voor meer informatie en exacte tariefbeperkingen.
Alle prijzen onder voorbehoud. Neem contact met ons op via +31 (0)88 77 55 444 of sales@ev-box.com.

thuis- en leasegebruik gastgebruik commercieel gebruik

€ 4,00 excl. BTW
€ 4,84 incl. BTW p/mnd

€ 48,- per jaar

€ 5,00 excl. BTW
€ 6,05 incl. BTW p/mnd

€ 60,- per jaar

€ 9,50 excl. BTW
€ 11,49 incl. BTW p/mnd

€ 114,- per jaar

€ 3,00 excl. BTW p/mnd voor 
elke extra contactdoos

€ 3,50 excl. BTW p/mnd voor 
elke extra contactdoos

€ 4,50 excl. BTW p/mnd voor 
elke extra contactdoos

abonnementen



RESERVED

PARKING

H O T E L  &  R E S TA U R A N T F O O D  M A R K E T
P

Leer meer over elektrisch rijden en laden op ev-box.nl

evboxbvevbox ev-box evboxglobal

EV-Box is opgericht in 2010.
Op dat moment, waren elektrische voertuigen een uitzondering 
en laadstations bijna niet aanwezig. De oprichters kwamen met een helder concept: 
het creëren van een laadoplossing die eenvoudig aangepast kan worden 
aan alle nieuwe technologische ontwikkelingen.

EV-Box is sindsdien snel uitgegroeid tot een internationale marktleider 
op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en aanvullende diensten. 
Met kantoren in Amsterdam, New York, Antwerpen, Londen en Parijs,
en meer dan 48.000 actieve laadpunten in ruim 960 steden wereldwijd, 
biedt EV-Box EV-laadoplossingen aan zowel particulieren, als bedrijven en dienstverleners.
Ook is EV-Box onder andere verantwoordelijk voor de levering van het laadnetwerk
in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en werkt zij met diverse (overheids-) partijen 
samen aan de uitbreiding van laadinfrastructuur binnen Nederland en Europa.

EV-Box maakt elektrisch laden snel, simpel en veilig.


