Joulz Laadoplossingen
Zakelijk laden loont
—

Joulz helpt je bij het realiseren van jouw energie-ambities. Dankzij
ons integraal advies op het gebied van ontwerp, realisatie en
exploitatie weet je direct waar je aan toe bent. Je hebt één
aanspreekpunt, dat is wel zo makkelijk. Wij bieden je de optie die
het beste bij jouw wensen past: van enkele laadpalen tot een heel
laadplein, van AC tot DC laden zodat jij:
• verzekerd bent van een toekomstbestendige (laad)infrastructuur;
• gebruik kunt maken van een kostenefficiënte oplossing binnen jouw
bestaande energie-infrastructuur;
• dankzij Smart Charging je aansluiting niet hoeft te verzwaren;
• extra inkomsten kunt genereren door gebruikers te laten betalen voor hun
laadsessies.
Smart Charging

Enkele laadpalen

Wil je meer weten?

Laadpleinen

Neem contact op met je
accountmanager of bel
naar 088 60 50 700.
Per e-mail kun je ons
bereiken via info.ev@joulz.

Welke business modellen zijn er?
—
Koop

Huur

Charging as a service

Je koopt de installatie en sluit
een abonnement af voor beheer,
onderhoud en verrekening.

Je betaalt een vast bedrag per
maand voor installatie, beheer,
onderhoud en verrekening.

Jij biedt de laadservice aan
je bezoekers en krijgt van Joulz
een vergoeding voor de verbruikte
energie. Verder heb je geen
omkijken naar de laadpalen!

Tarieven
—

Referenties
—

Eenmalige kosten + maandelijkse tarieven

Additionele services per maand

De genoemde tarieven geven een eerste indruk
zodat je ongeveer weet waar je aan toe bent.
De exacte kosten voor jouw situatie brengen we
graag in kaart met een offerte op maat.

Online inzicht en verrekenen
van laadsessies vanaf € 12,-

Installatie
Standaard installatie is eenmalig €1.100,-. Of
je betaalt, naast de gebruikelijke maandelijkse
kosten, €25,- per maand extra gedurende de
looptijd van het contract.
Maandelijkse kosten per dubbele laadpaal
€ 54,- per maand bij 5 jaar
€ 46,- per maand bij 7 jaar
€ 40,- per maand bij 10 jaar

Voorkom verzwaring van je
aansluiting, gebruik Smart
Charging vanaf € 3,Laad jouw elektrische auto bij
het grootste gedeelte van de
laadpalen in Nederland in
Europa met de Joulz laadpas
vanaf € 2,99

info.ev@joulz.nl

088 60 50 700

High Tech Campus
Plaats: Eindhoven
Geïnstalleerde laadpalen: 72

Don Bosco
Plaats: Leusderend
Geïnstalleerde laadpalen: 6
dubbele laadpalen

