
Openbaar laden
Uw laadstation is openbaar voor derden en er is sprake van
automatische stroom-verrekening.
- Ontvang een vergoeding voor iedere geladen kWh
- Maandelijkse verrekening en een overzicht van uw transacties
- Uw laadstation is vindbaar in diverse apps en navigatiesystemen
- Real-time inzicht van alle laadtransacties en verbruik via uw account
- 24/7 back-office
- Software altijd up-to-date
- U kunt altijd rekenen op service op afstand van Ecotap

   € 10,42 p/maand voor Laadstation met 2 aansluitingen
   € 3,33 p/maand voor ieder gekoppelde slave
   € 8,75 p/maand voor een Homebox

Niet-openbaar laden
Uw laadstation is niet openbaar voor derden.
- U bepaalt wie er kan laden met geautoriseerde laadpassen
- Ontvang gratis geautoriseerde laadpassen
- Real-time inzicht van alle laadtransacties en verbruik via uw account
- 24/7 back-office
- Software altijd up-to-date
- U kunt altijd rekenen op service op afstand van Ecotap

   € 5,33 p/maand voor Laadstation met 2 aansluitingen
   € 2,50 p/maand voor ieder gekoppelde slave
   € 4,08 p/maand voor een Homebox  

Oplaadpaal-kopen.nl is een onderdeel van:

Oplaadpaal-kopen.nl
Webshop laadpunten en markeringen

Laden zonder
registratie

Laden met
registratie

• Geen inzicht in verbruik en/of geladen kWh
• U ontvangt gratis 2 laadpasjes die geautoriseerd 
 zijn voor het laden op uw eigen laadpunt. U heeft 
 hier ook geen account voor nodig.

Als u deze laadpassen ook wilt gebruiken voor het
laden op openbare laadstations, dan heeft u wel
een account nodig.

1) Openen van een account
U kunt een account aanvragen bij:
http://wwww.ecotap.nl/ecotap-laadpas

LET OP: Vermeld bij ‘opmerkingen’ de nummers van 
uw laadpassen en dat u ze voor openbaar gebruikt 
wilt activeren

• Inzicht in verbruik en/of geladen kWh
• Geladen kWh verrekenen

U heeft een account nodig

1) Openen van een account
U kunt een account aanvragen bij:
http://wwww.ecotap.nl/ecotap-laadpas

LET OP: Voor een Ecotap laadstation met registratie is 
altijd een abonnement vereist. Voor meer informatie
raadpleeg dan uw Ecotap-contactpersoon (0411-210210)

2) Aanmelden van het laadpunt
Zodra uw laadpunt is aangesloten op het 
elektriciteitsnet, neem dan contact op met onze helpdesk.
Zij adviseren u over het aangaan van het juiste
abonnement en koppelen uw account aan het laadpunt.
Houd het nummer van uw laadpunt bij de hand.
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