
 Is er een laadpaal vereist?
 Welke laadpaal ga je kopen?
 Kan je subsidie ontvangen
 Vraag offertes aan

1.
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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Laadpaal checklist



Je eerste gedachte zullen bij aankoop van een elektrische auto
vaak uitgaan naar het kopen van een laadpaal.

Vaak heb je niet eens een laadpaal nodig, Je kunt doormiddel
van een meegeleverde kabel en een speciale kabel je auto
opladen via een stopcontact. 

Waarom dan toch een laadpaal aanschaffen?
Een laadpaal doet er slechts 6 uur over om je auto volledig op te
laden terwijl dat bij een laadkabel al gauw 10 uur is.

Ook is een laadpaal veiliger omdat deze oververhitting tot het
minimum beperkt en een groter vermogen realiseerd. 

 Is er een laadpaal vereist?1.
Heb je eigenlijk wel een laadpaal nodig?
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Van het merk van de auto

Van de energieleverancier

Het is algemeen bekend dat de overheid elektrisch rijden
zoveel als mogelijk is wil stimuleren. Dat is natuurlijk
interessant, want het zorgt er voor dat je op moment van
schrijven kan rekenen op tal van verschillende, financiële en
fiscale voordelen. Anderzijds moet het gezegd dat de
subsidies en andere tegemoetkomingen zich vooral richten
op het kopen en rijden met de elektrische auto en niet
zozeer op de investering in een laadpaal. Dit althans op
nationaal vlak. Wel is het zo dat je altijd even bij de
gemeente of stad waarin je woonachtig bent na kan gaan
of zij mogelijks een bepaalde tegemoetkoming kunnen
aanbieden of niet.

Dit is vaak de voordeligste optie, ook straalt het een stukje
uniformiteit uit wat mensen vaak fijn vinden. Wanneer je de
laadpaal koopt bij de leverancier van de auto, moet je hem
vaak zelf plaatsen. Lukt dit niet, dan kun je daarvoor een
installateur of electricien inhuren.
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2. Welke laadpaal ga je kopen?

Dit is vaak de duurdere optie, deze wordt ook meestal
geïnstalleerd. 

3. Kan je subsidie ontvangen?



Omschrijving van de
werkzaamheden
Compleet beeld van de
kosten, zijn er geen
verrassingen?
Garantie op de laadpaal
en installatie
Erkenningen en
certificeringen van bedrijf

Eventuele aanbetaling,
voor wanneer betalen?

Omschrijving van merk, type
onderdelen en levertijd

De voordeligste manier om een laadpaal is om gratis
én vrijblijvend offertes aan te vragen. Dit kun je hier
doen. De volgende punten komen in de offerte:
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3. Vraag offertes aan

https://laadpalen-prijzen.nl/offertes/?postcode=

