LAADPALEN
ACTIE

ERVARINGSDESKUNDIGEN
Bart Dik en Yvonne Nieuwpoort zijn inmiddels 4 jaar actief in de wereld van
duurzame mobiliteit. Het begon met de verantwoordelijkheid voor het plaatsen
van laadpalen bij het bedrijf waar zij toen werkten. “Dat ging niet van zelf, daar
waren genoeg hobbels...” Met de opgedane ervaringen besloten we andere
ondernemers te gaan ontzorgen in de vorm van projectondersteuning.
Hands-on en oplossingsgericht.

CONTACT
LochemEnergie / Elektrip
Markt 3, 7241 AA Lochem
06 280 421 82
laadpalen@elektrip.nl
www.elektrip.nl

WIST U DAT?
Vanaf 2020 verplicht
de EU bedrijven of
instellingen met meer
dan tien parkeerplekken om laadpalen
te installeren.

BEL VOOR
GESPREK

Vragen, misverstanden, broodjes Aap....
Laadpalen zijn een vrij nieuw fenomeen in onze maatschappij, dus
het is logisch dat er veel vragen zijn, zoals ‘wie bepaalt het laadtarief?’ En logischerwijs komen dan ook de Broodjes Aap: ‘Laadpalen
zijn toch gratis!”. Laat u goed informeren. Ook daarvoor kunt u bij
Bart en Yvonne terecht.

Elektrip is het onderdeel van LochemEnergie voor duurzame mobiliteit:
o.a. elektrische (deel)auto’s, laadpalen en E-TRIP. Kijk op ELEKTRIP.NL

EXTRA KO
RTING
VOOR EER
20 LAADPASLTE
EN

Laadpalen? WEES ER SNEL BIJ!
De gemeente Lochem vindt laadpalen belangrijk en wil zelfs
voorop lopen. Ook bedrijven willen graag, maar ervaren nog te
veel hobbels. Elektrip van LochemEnergie en ervaringsdeskundigen Bart Dik en Yvonne Nieuwpoort gaan hulp bieden.
We hebben een zeer aantrekkelijk aanbod ontwikkeld voor
laadpalen bij bedrijven, die ook publiek toegankelijk zijn.
De korting kan oplopen tot wel 31%!

Mail naar laadpalen@elektrip.nl
of bel 06 280 421 82

HANDS ON AANPAK
Waar koop ik een laadpaal? Welke locatie is geschikt? Welke installateur? Wat
kost het? Investeringsaftrek? enzovoort. Bart en Yvonne weten er alles van en
kunnen snel handelen omdat zij alle ins en outs van het aanleggen van laadpalen kennen. Daarnaast hebben zij in overleg met Elektrip voorselecties
gemaakt voor leveranciers en lokale installateurs. Een hands on aanpak dus!

ZO WERKT HET

1

HANDS
ON
AANPAK

Persoonlijk advies
Op basis van (telefonisch) gesprek over technische en
financiële mogelijkheden.
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Offerte
Binnen 2 werkdagen een prijsopgave van Elektrip op
basis van persoonlijk gesprek en vergelijkbare situaties.
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Gratis schouw
Uw eigen of een door ons geselecteerde installateur
beoordeelt of er aanpassingen in de meterkast nodig
zijn, en wat de kosten van de aanleg zijn.
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Definitieve offerte + besluit
Elektrip komt met een definitieve offerte, op basis
waarvan u een besluit kunt nemen.
Installatie
De installateur plant in overleg met u de installatie.
Elektrip blijft tot aan de oplevering beschikbaar
om u te ondersteunen als u dat wenst.

Keuze leverancier
Wij hebben een zeer
scherpe aanbieding
gekozen voor de
laadpaal. Maar u bent
uiteraard altijd vrij een
eigen keuze te maken.

EXTRA KORTING
VOOR EERSTE 20 LAADPALEN*
Een rekenvoorbeeld

Aanschaf laadpaal
ICU EVE 2 x 22 kW incl. staander € 3057,00
Inkoopkorting Elektrip min. 10%			 ¬ €
305,70
Installatie laadpaal
Stelpost
€ 2500,00
Extra korting Elektrip
¬ €
500,00
Kosten aanschaf + installatie
€ 5557,00		 € 4751,30
= ¬14,5%
				
Extra investeringsaftrek
Berekening extra investeringsaftrek (IA) over
is verschillend voor
factuur na aftrek korting, dus over € 4751,30.
een Besloten
MIA
36 %
€ 1710,47
Vennootschap of
KIA
28 %
€ 1330,36
voor een
Vamil
3%
€ 142,54
Eenmanszaak (EMZ).
Basis investeringsaftrek € 3183,37

WEES ER
SNEL BIJ

Besloten vennootschap BV		
Eenmanszaak EMZ
Factuur BV		 €
4751,30
Factuur EMZ		 € 4751,30
Extra IA 20%
¬ €
637,67
Extra IA 29%
¬ € 923,18
Eindbedrag voor BV		 €
4114,63
Eindbedrag voor EMZ € 3828,12

VOORDEEL
BV 26%

VOORDEEL
EMZ 31%

* Kijk voor de voorwaarden op elektrip.nl

