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Abonnementen 
 
Uw laadstation staat in verbinding met ons cloud-based beheersysteem BackOffice. Hierdoor kan er enkel door u, 
of met uw toestemming gebruikt gemaakt worden van de laadfaciliteiten. De laadsessie kan gestart worden vanuit 
onze mobiele applicatie ChargeNet of met een meegeleverde laadpas of sleutelhanger. Hiermee bent u tevens 
verzekerd van automatische updates van de firmware op uw laadstation en kan onze technische dienst op afstand 
hulp verlenen indien dit noodzakelijk is. 
 
HOME 
thuis- en leasegebruik 

BUSINESS 
gastgebruik 

ENTERPRISE 
commercieel gebruik 

 
Automatische verrekening van 
de elektriciteit 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 of via 
de app ChargeNet 
 
Smart Charging: het maximeren 
van stroomverbruik van uw auto* 
 
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** 
 
Publicatie van uw laadstations in 
ChargeNet 

€ 4,- excl. BTW p/mnd 
 

€ 5,- excl. BTW p/mnd 
 

€ 9,50 excl. BTW p/mnd 
 

€ 48,- per jaar        € 60,- per jaar     €114,- per jaar 
 
Abonnement facturatie per jaar, daarna per maand opzegbaar. De prijzen zijn op basis van 1 contactdoos. 
* De kosten voor het activeren van Smart Charging bedragen €1,- per maand 
** Er zijn limieten van toepassing aan 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. 

 
Voorbeeld berekening 2 dubbele laadstations (1 modem en 4 connectoren) met Business abonnement:  

• 1x modem  €1,50  excl. BTW p/mnd 

• 4x connector  4x €3,50  excl. BTW p/mnd 

Totaal  €15,50  excl. BTW p/mnd 

 
Klik hier om naar de BackOffice abonnementen Calculator te gaan. 

 

http://www.ev-box.com/
http://www.ev-box.nl/mijn-backoffice/
http://www.ev-box.nl/kenniscentrum/faq/hoeveel-kost-een-backoffice-abonnement/

