
Met de aanschaf van een laadpaal voor het opladen van elektrische
auto’s bij uw bedrijf levert u een bijdrage aan een duurzamere wereld. 
Ook kunt u profiteren van financiële voordelen. Tot slot, er gelden voor 
bepaalde bedrijfsterreinen laadpaalverplichtingen, wist u dat al? Redenen 
genoeg dus om tot actie over te gaan. Maar het aanschaffen van een 
laadpaal is voor zakelijk gebruik anders dan voor particulier gebruik. 
Hoe pakt u dit slim aan? Dát hebben wij alvast voor u uitgezocht. 

Slim Werken
met laadpalen

Sluit je aan!



} U zoekt

• Een kwalitatief goede laadpaal voor een mooie prijs met de juiste laad-
 snelheid en handige aansluitlocatie; 
• Mogelijkheden om zelf te investeren, gebruik te maken van een fonds,
	 subsidie	of	fiscale	voordelen;	
• Extra voordelen zoals een laadpas die bij alle openbare laadpalen in
 Nederland (en de rest van Europa) bruikbaar is. Vaste lage abonnements-
 prijs, geen extra kosten (opslag) per laadsessie;
•	 Een	leverancier,	installateur	en	een	backoffice	met	24/7	bereikbaarheid;	
• Mogelijkheid om zelf tarieven in te stellen op de laadpaal met maandelijkse  
 uitbetaling;
• Een landelijk opererende aanbieder die zowel de ‘kleine’ ondernemer als   
 grote bedrijven kan bedienen.

Groningen Werkt Slim selecteert bedrijven die aan bovenstaande eisen
voldoen waardoor u als ondernemer slim en snel kunt schakelen.

Tegenwoordig kun je met Vandebron ook Slim laden. Door het laden van 
elektrische auto’s te starten of juist te stoppen op momenten van onbalans
op het landelijke energienet kan het net beter in balans worden gehouden.
Bovendien	kun	je	door	slim	te	laden	gemiddeld	€	250,-	per	jaar	verdienen.
Bijdragen aan de balans op het energienet én geld verdienen, zonder iets in
te leveren op je rijcomfort: dát is pas slim.

Bekijk	ook	het	filmpje	over	Slim	laden	op	YouTube.

} U Werkt Voordelig

} U Werkt Slim

Groningen Werkt Slim is door de vier bedrijvenverenigingen, de gemeente
Groningen en de provincie Groningen opgezet om bedrijven te helpen ver-
duurzamen. Wij kunnen het bedrijf Vandebron aanbevelen om uw ambitie
om duurzamer te ondernemen waar te maken.



} Meer informatie en aanvragen

} U kunt kiezen

Het realiseren van een laadpaal of een groot parkeerterrein met laadpalen is 
altijd maatwerk. Een standaard laadpaalpakket is daarom niet realistisch. Een 
zo transparant en concreet mogelijke offerte is daarbij belangrijk. Vandebron 
helpt u bij de aanvraag om u een zo duidelijk en compleet mogelijke offerte 
te verschaffen. De kwaliteit van de laadpalen is altijd gelijk. De laadpalen zijn 
namelijk gemaakt door het gerenommeerde Nederlandse merk Alfen.

Wilt u meer weten over laadpalen
van Vandebron in het kader van
zakelijk rijden of laadpalen of een 
laadpas aanvragen?
Kijk dan op vandebron.nl/elektrisch- 
rijden/zakelijk
Voor het aanvragen van een laadpas 
klikt u hier:
vandebron.nl/elektrisch-rijden/laadpas

Ook kunt u contact opnemen met
Vandebron:	telefoon:	0880	444	525.

Bij Groningen Werkt Slim kunnen ondernemers terecht voor gratis advies,
innovatieve oplossingen, doorverwijzingen en concrete projecten om in te
participeren. Het doel is om bedrijven te helpen duurzamer te werken op
gebied van energie, mobiliteit en circulariteit: www.groningenwerktslim.com


