
Met een laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s op uw bedrijfs-
terrein, draagt u uw steentje bij aan een duurzame wereld én profiteert
u van financiële voordelen. En wist u dat laadpalen op sommige typen
bedrijfsterreinen zelfs verplicht zijn? Maar het aanschaffen van een
laadpaal is voor zakelijk gebruik anders dan voor particulier gebruik.
Hoe pakt u dit slim aan? Dat heeft Groningen Werkt Slim, het platform
voor duurzaam ondernemen, alvast voor u uitgezocht. 

Slim Werken
met laadpalen

Sluit je aan!



} U zoekt

• Een kwalitatief goede laadpaal voor een mooie prijs met de juiste   
 laadsnelheid en handige aansluitlocatie; 
• Mogelijkheden om zelf te investeren, gebruik te maken van een fonds   
 of gebruik te maken van een afbetalingsregeling; 
•	 Mogelijke	fiscale	voordelen	en	subsidieregelingen;
• Extra’s zoals de laadpaal combineren met zonnepanelen op eigen   
 dak of de laadpaal openbaar toegankelijk maken; 
•	 Een	leverancier,	installateur	en	een	backoffice.

Groningen Werkt Slim selecteert bedrijven onder andere op het aanbod van 
laadpalen dat bovenstaande biedt waardoor u als ondernemer slim en snel
kunt	schakelen.
  

} U Werkt Slim

Groningen Werkt Slim is door de vier bedrijvenverenigingen, de gemeente 
Groningen en de provincie Groningen opgezet om bedrijven te helpen verduur-
zamen.	Wij	kunnen	het	bedrijf	Resolutions	aanbevelen	om	uw	ambitie	om	
duurzamer	te	ondernemen	waar	te	maken.	
  
 
} U Werkt Voordelig

Wat kost de installatie van een laadpaal? Wij laten een investeringsvoorbeeld 
zien.

U wilt een 11 kW laadpaal met één laadpunt bij uw bedrijfspand laten installeren 
waar	zowel	werknemers	als	klanten	gebruik	van	kunnen	maken.	Om	de	laadkosten	
te kunnen berekenen en zakelijk te kunnen declareren, is een verrekenings-
module	nodig.	
 

 
Uiteraard hangen de installatiekosten af van uw meterkast en de gewenste 
locatie	van	de	paal.	Indien	u	een	dubbele	laadpaal	wenst	of	eventueel	een
hogere	capaciteit,	dan	kunt	u	bij	investeringen	boven	€	2.500	gebruik	maken	
van	subsidieregelingen	zoals	de	Milieu	Investerings	Aftrek	(ter	waarde	van
36%)	voor	extra	voordeel.	We	helpen	u	hier	graag	mee	op	weg.
 

11	kW	laadpaal	(muurbevestiging)	 €	788,75

Verrekeningsmodule €	385,00

Installatiewerkzaamheden	(inclusief	bekabeling,	elektro-
technische aansluiting en 2 meter graaf- en straatwerk)

€	675,00

Totaal € 1.848,75

 Maandelijkse	kosten	service-abonnement	€	7,00



} U kunt kiezen

Het	realiseren	van	een	laadpaal	is	maatwerk.	Een	standaard	laadpaalpakket	
is	daarom	niet	realistisch.	Een	zo	transparant	en	concreet	mogelijke	prijsrange
voor	verschillende	scenario’s	is	dat	wel.	Daarom	heeft	Resolutions	een	
selectie	voor	u	gemaakt.	Onderstaand	een	overzicht	van	mogelijke	materialen	
en	diensten.		
 

Aanvullende materialen en diensten

Artikel Prijs	excl.	btw

Verrekeningsmodule €	385,00	-	€	635,00

Installatie	en	montage €	250,00	-	€	750,00

Parkeerbord elektrisch laden €	95,00	-	€	195,00

Energiebeheersysteem met monitoringsportaal Vanaf	€	250,00

Graafwerkzaamheden Op	aanvraag

Uitgifte openbare laadpassen Op	aanvraag

} Meer informatie en aanvragen

Wil je meer weten over laadpalen in het algemeen én over het aanbod
van	Resolutions?	Kijk	dan	op	www.re-solutions.nl.	
Ook	kunt	u	contact	opnemen	met	Rein	Schuil	van	Resolutions:
Telefoon:	+31	(0)6	83	25	66	00

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


