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Fiscaal voordeel voor ondernemers.
Ondernemers profiteren van meerdere fiscale voordelen bij de aanschaf en installatie van een laadstation: MIA (Milieu Investerings Aftrek van 36%), KIA 

(Klein Investerings Aftrek van 28%), VAMIL (willekeurige afschrijving milieuinvesteringen) en vervroegd afschrijven tot 75% in één jaar. 

Alles direct geregeld:

Heeft/overweegt u een elektrische auto? 
Dan krijgt u ongetwijfeld te maken met onderstaande vragen:
• Hoe snel kan ik mijn accu weer opladen?

• Wat zijn de voordelen van een thuislaadstation?

• Hoe kan ik de kosten van het ‘thuis laden’ verrekenen met  

  mijn bedrijf, werkgever of leasemaatschappij?

• Welke laadkabel en laadpas heb ik nodig om op een 

   openbaar laadstation te laden?

• Hoe check ik waar onderweg geladen kan worden?

• Hoe moet ik deze laadsessie betalen?

• Welke subsidieregelingen zijn er van toepassing voor 

   bedrijven en particulieren?

Huiskes-Kokkeler en HK Autolease helpen u graag op weg, 

in samenwerking met partners Lanova en Pure Energie.

HKAUTOLEASE
WWW.HKAUTOLEASE.NL

Elektrische auto 
en laadpassen:

Huiskes-Kokkeler / HK Autolease
Hengelo (Ov.), Goudstraat 65 (hoofdvestiging)

Almelo, Henriëtte Roland Holstlaan 1 

Enschede, Buurserstraat 190, Enschede 

Oldenzaal, Eekboerstraat 66-68

Tel.: 074 - 255 41 41

info@huiskes-kokkeler.nl / info@hkautolease.nl

www.huiskes-kokkeler.nl / www.hkautolease.nl

Laadpalen: Lanova Laadpalen
Enter, De bleek 40

Tel.: 088 -011 03 01

info@lanovalaadpalen.nl

www.lanovalaadpalen.nl

Groene stroom en 
zonnepanelen:

Pure Energie
Enschede, Hengelosestraat 585

Tel.: 088 - 1013 000

info@pure-energie.nl

www.pure-energie.nl/huiskes-kokkeler
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Zonnepanelen
#4

In samenwerking met Huiskes-Kokkeler profiteert u bovendien 

van extra acties. Bekijk direct uw voordeel op bovenstaande 

website!

Consumentenbond, Natuur & 

Milieu, Greenpeace en WISE doen 

jaarlijks onderzoek naar hoe groen 

Nederlandse energieleveranciers 

echt zijn. In het rapport staat Pure 

Energie al 7 jaar op rij op de 

eerste plek.

10!
Rapportcijfer 10 
voor groene stroom

Zonnepanelen van Pure Energie
     A-merken zonnepanelen

     Erkende installateurs

     Gratis BTW service

     Duitse makelij

In samenwerking met Huiskes-Kokkeler profiteert u bovendien 

van extra korting op uw installatie.

Vraag nu (vrijblijvend) een adviesgesprek aan 
bij Pure Energie :
www.pure-energie.nl/huiskes-kokkeler

Elektrische auto
#1

Thuis en onderweg laden
#2

Energieleverancier
#3

Plug in
Stop

Start Charge
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merken en modellen. Heeft u een 

elektrisch model op het oog? 

Dan helpen wij u graag verder op 

weg, samen met onze partners 

Lanova en Pure Energie, om het 

optimale uit uw elektrische auto 

te halen.

Bij Huiskes-Kokkeler en HK 

Autolease bent u aan het juiste 

adres als u elektrisch wilt 

rijden. Naast de merken Audi, 

Volkswagen, SEAT, ŠKODA en 

Volkswagen Bedrijfswagens, 

kunt u bij ons ook terecht voor 

andere populaire elektrische 

Huiskes-Kokkeler, e-Mobility specialist

Huiskes-Kokkeler, HK Autolease en Lanova adviseren en 

ontzorgen u graag op het gebied van laadinfra, laadoplossingen en 

subsidieregelingen. Zowel voor zakelijke als particuliere rijders.

Pure Energie: 100% Groene Stroom
Echt duurzaam rijden doet u met 100% Groene stroom van 

Pure Energie. 100% groen is ook écht 100% groen!

     Opgewekt uit wind & zon in Nederland

     Kies je eigen windmolen

     Groenste energieleverancier van Nederland

     Persoonlijk contact

     Twentse onderneming

bereken uw tarief en/of regel direct de overstap: 
www.pure-energie.nl/huiskes-kokkeler

openbaar laden
Met de laadpas of laadsleutel 

van Huiskes-Kokkeler heeft 

u toegang tot alle publieke 

laadstations in Nederland 

én steeds meer publieke 

laadstations in het buitenland. 

U kunt direct laden waar u 

ook bent. De laadpas zelf is 

gratis. U betaalt vervolgens  

€ 4,54 incl. BTW per maand en 

de kosten van de transacties. 

Met de laadpas van Huiskes-

Kokkeler ontvangt u maandelijks 

een handig overzicht van al uw 

laadsessies en de kosten hiervan. 

thuis laden
Met een laadstation van Lanova 

kunt u eenvoudig en voordelig 

uw auto thuis opladen. Het 

laadstation is in te stellen op 

ieder gewenst laadvermogen 

dus net als u klaar voor de 

toekomst! Het laadstation is 

verbonden met een backoffice 

waarmee laadkosten eenvoudig 

verrekend kunnen worden. Het 

bijhouden van meterstanden en 

declaraties invullen is hiermee 

dus verleden tijd. 

Laden met een laadstation van 

Lanova gaat tot wel 10 keer 

sneller dan via het stopcontact.


