Aankoop traject
Wat kan je van ons verwachten?
Wel zo fijn.

Schouten Energy

De voorbereiding
Wij komen bij je langs op locatie (voorkeur) of bespreken

Elektrisch Laden

telefonisch een QuickScan. Diverse afspraken zoals
plaatsingkosten (raming), tijdspad en tarieven worden
besproken en vastgelegd.

Hoe?

Uitvoering

is dit te realiseren

Wij leveren de uitgekozen laadoplossing(en) op de
gewenste locatie. Ook de graafwerkzaamheden, de gehele
bekabeling en de aansluiting op de meterkast kunnen wij

Schouten Olie B.V.

in voorzien, waarbij er gerekend kan worden op een

Gnephoek 4

gecertificeerde plaatsing.

Postbus 42

Wij verzorgen de gehele backoffice. Direct toegang tot de

2400 AA Alphen aan den Rijn

verbruikskosten en eventuele opbrengsten en facturatie.

0172 - 42 32 00

Ja, wil ik wil
een laadpaal
op het werk

zijn de mogelijkheden

Waar?

ga ik mijn laadpaal plaatsen

info@schoutenolie.nl
Service en onderhoud.

Wat?

www.schoutenolie.nl

Door middel van onze gebruiksvriendelijke backoffice heb je niet
alleen een helder overzicht van alle verrekeningen en laadsessies,

Weet je al
een locatie waar
je wil laden?

ook kunnen wij de service en onderhoud verzorgen. Korte lijnen
binnen de organisatie zorgen voor snelle oplossingen.

Ik wil graag
een laadpas
Ik wil mijn
medewerkers
voorzien in
elektrisch laden

Ook zo’n opgeladen gevoel
Plug nu in en laat(d) je adviseren over de mogelijkheden!
Niels.draisma@schoutenolie.nl of bel met 06 - 284 428 11
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Ik wil een laadpaal op mijn bedrijfslocatie.

Laadpas nodig?

Schakel mee in deze energietransitie en ga ook voor
vergroening van het wagenpark. Met onze ervaring in

Vanaf 2025 is het wettelijk verplicht, bij bestaande
utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen

energiemanagement gaan we graag in gesprek

en volledige laadoplossingen. Wij zorgen voor de

aangeboden wordt. In 2030 zullen er ongeveer

optimale energieoplossing die past bij jouw situatie.

die tijd één of meerdere laadoplossingen van ons
op jouw locatie?

Maandelijks rekenen wij €7,50 voor het gebruik van de AVIA laadpas

leveren wij brandstoffen, smeermiddelen, elektriciteit

op hetzelfde terrein, dat er minimaal 1 laadvoorziening
1,7 miljoen laadoplossingen actief zijn. Staan er tegen

Altijd voordelig laden op locatie, dat doe je met de AVIA laadpas.

en voorzien jullie van advies. Als totaalleverancier

maar geen starttarief per transactie. Met de AVIA laadpas kan je bij ruim
200.000 laadpunten & 2300 tank/laad locaties terecht. Waarvan 800 in
Nederland en 1500 in het buitenland.

Wij zorgen voor een complete laadoplossing
(een totaalpakket), waardoor we optimaal gebruik

Voordelen van de laadpas

maken van alle mogelijkheden, subsidies, regelingen en
inkoopkracht die elektrisch rijden kostenefficiënt maken.

Alle tank- en laadsessies op een fiscusproef factuur

Van eenvoudige laadoplossingen tot complexe

	Toegang tot het webportaal en verkrijg inzage

laadpleinen, AC tot DC laders en slimme laadpalen

in actieve passen & beheer van facturen

i.c.m. loadbalancing. Wij krijgen energie van jouw

Per pas in te stellen tankstations, laadpalen en shopaankopen

vraagstukken en denken graag mee in de

Laadpas is te personaliseren op naam en kenteken

mogelijkheden tot realisatie.

Een laadpaal bij jouw medewerkers thuis?
Wil je verduurzamen en meer elektrische auto’s

Keuzemogelijkheden

toevoegen aan het wagenpark? Dan kan je naast

De laadpaal kan worden ingesteld op

laden op het werk ook een laadpaal laten plaatsen

verschillende manieren.

bij de medewerkers thuis. Dit zorgt immers ook voor

Kies voor exclusief eigen gebruik of stel de

vermindering van de kosten. Geen reiskosten maar

laadpaal ook beschikbaar voor gasten,

een stroomvergoeding voor de werknemers.

klanten en bezoekers.

Wij geven advies welke laadoplossing(en) het beste
past bij jouw organisatie. Na plaatsing van de laadpalen krijg jij toegang tot de backoffice.
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