Eneco eMobility Laadabonnement
Bundel en Laadtegoed
 Binnen het Eneco eMobility Laadabonnement kunt u kiezen uit verschillende
bundels. U kiest de bundel die overeen komt met het aantal kilometer per jaar dat
u verwacht te gaan rijden.
 Gaat u meer of juist minder kilometers rijden, dan past u de bundel aan. U kunt
dit gedurende de looptijd van het abonnement op elk moment aanpassen. Zowel
naar boven als beneden.
 Bij elke bundel hoort een bepaald laadtegoed. Bundels en laadtegoeden zijn
gebaseerd op 1 jaar. Onderstaande tabel geeft aan welk laadtegoed hoort bij
welke bundel. Tevens staan de tarieven per maand genoemd.
Bundel

10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
32.500
35.000
37.500
40.000






Laadtegoed

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

1.667
2.083
2.500
2.917
3.333
3.750
4.167
4.583
5.000
5.416
5.833
6.250
6.666

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Tarief per
maand
(excl. BTW)
€ 35
€ 44
€ 52
€ 61
€ 70
€ 79
€ 87
€ 96
€ 105
€ 114
€ 122
€ 131
€ 140

Tarief
per maand
(incl. BTW)
€ 42,35
€ 53,24
€ 62,92
€ 73,81
€ 84,70
€ 95,59
€ 105,27
€ 116,16
€ 127,05
€ 137,94
€ 147,62
€ 158,51
€ 169,40

Het laadtegoed in de bundel kan gebruikt worden voor het laden op elk openbaar
laadpunt in Nederland.
Het laadtegoed in een bundel is gebaseerd op het verwachtte aantal te laden kWh’s in
1 jaar.
Door afwijkingen in aantal gereden kilometers per jaar en/of het verschil in rijstijl zal
het aantal verbruikte kWh’s nooit exact overeen komen met het laadtegoed behorend
bij de bundel. Hiervoor bieden we bij alle bundels standaard een extra bandbreedte
van 208 kWh op het laadtegoed. Blijft u met alle laadtransacties in het jaar binnen
deze bandbreedte dan zullen we geen extra kosten in rekening brengen.
Er geldt, gezien de aanzienlijk hogere kosten van snelladen, een maximum voor
snelladen op basis van afgenomen kWh: deze bedraagt 20% van het laadtegoed van
de bundel.

Facturatie en betaling
 Betaling van het laadabonnement vindt plaats via een automatische bankincasso. Bij
het afsluiten van een Eneco eMobility Laadabonnement geeft u hier toestemming voor
aan Eneco.
 Facturatie voor de bundel gebeurt achteraf per kalendermaand.
 De hoogte van de eerste maandfactuur is afhankelijk van de ingangsdatum. De
ingangsdatum is de eerste dag waarop de laadpas, behorend bij het
Laadabonnement, wordt gebruikt voor het starten van een laadtransactie.

Beëindiging
 U kunt uw laadabonnement maandelijks opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand en
het abonnement wordt beëindigd op de laatste dag van de maand.
 Het laadtegoed wordt evenredig verdeeld over de onderliggende maanden. Bij
opzegging van het abonnement wordt de balans opgemaakt:
o Indien meer is verbruikt dan het laadtegoed, wordt dit nog in rekening
gebracht conform ‘meer-/minderverbruik’
o Resterend laadtegoed vervalt.
Korting laadpunt
 Bij het afnemen van een laadabonnement met bundel heeft u recht op een korting
van € 350 (exclusief BTW) op een Eneco laadpunt.
 De korting is niet overdraagbaar naar anderen: het laadpunt moet op uw
thuislocatie/werklocatie worden geplaatst.
 Indien klant gebruik maakt van de korting op het laadpunt en:
o binnen 12 maanden het laadabonnement opzegt vervalt de korting en wordt er
nog € 350 in rekening gebracht;
o tussen de 12 en 24 maanden het laadabonnement opzegt vervalt 50% van de
korting en wordt er nog € 175 in rekening gebracht.
Inzicht via MijnLaden
 Bij het afsluiten van een Eneco eMobility Laadabonnement krijgt u inzicht in de
laadtransacties via de MijnLaden omgeving van Eneco.
Meer-/minderverbruik
 Wanneer na afloop van een jaar nog laadtegoed over is, neemt u dit tegoed mee naar
het volgende jaar.
 Wanneer voor afloop van een jaar het laadtegoed én de extra 208 kWh bandbreedte
op is, zullen de vanaf dat moment geladen kWh’s als volgt worden afgerekend:
o Regulier laden: € 0,30 per kWh (excl. BTW)
o Snelladen: € 0,49 per kWh (excl. BTW)
 Indien u nog laadtegoed heeft binnen uw bundel maar al wel 20% geladen heeft bij
snellaadstations worden alle extra kWh’s die hier geladen worden afgerekend tegen €
0,19 per kWh.
Rekenvoorbeeld 1
U heeft een Eneco eMobility Laadabonnement met een 20.000 km bundel. Deze bundel
heeft een laadtegoed van 3.333 kWh. Na 10 maanden heeft u al 3.542 kWh verbruikt.
Het laadgoed én de extra 208 kWh bandbreedte voor het lopende jaar is daarmee op.
Alle verbruiken vanaf dit moment worden bij u in rekening gebracht tegen het tarief van
€ 0,30. Wanneer het nieuwe jaar in gaat zal er weer laadtegoed worden geactiveerd. U
krijgt daardoor vanaf dat moment geen aparte kosten meer in rekening gebracht.
Rekenvoorbeeld 2
U heeft een Eneco eMobility Laadabonnement met een 20.000 km bundel en hebt het
afgelopen jaar 3.487 kWh verbruikt. Dit valt binnen de bandbreedte, echter, er is 837
kWh geladen bij snellaadstations. Met deze bundel kunt u hier maximaal 666 kWh (20%
van 3.333 kWh) laden. Dit betekent dat er nog € 32,49 (171 kWh ad € 0,19 in rekening
zal worden gebracht.
Rekenvoorbeeld 3
U heeft een Eneco eMobility Laadabonnement met een 20.000 km bundel en heeft het
afgelopen jaar 3.975 kWh verbruikt. Hiermee gaat u met 433 kWh (3.975 - 3.542) buiten
de toegestane bandbreedte. Daarbij is er 759 kWh geladen bij snellaadstations. In de
bundel is er een max van 666 kWh (20% van 3.333). Dit betekent dat er 93kWh teveel is
geladen bij een snellaadstation. Aangezien de max van de bundel ook is bereikt, wordt

dit verbruik afgerekend tegen € 0,49: dus € 45,57. Verder bent u ook buiten de ‘normale’
bundel gegaan. Van deze 433 kWh is er al reeds 93 kWh afgerekend, dus zal er nog 340
kWh tegen € 0,30 (€ 102,-) worden afgerekend.

