
Gaat u een elektrische 
Volkswagen rijden? 

Lanova Laadpalen 
helpt u graag op weg.

In samenwerking met Huiskes-Kokkeler Volkswagen 
informeert, adviseert én voorziet Lanova u van de 

juiste zakelijke en/of particuliere laadoplossingen op 

maat. We voorkomen dat u voor verrassingen komt te 

staan door 24/7 service en onderhoud aan te bieden. 

Kortom, elektrisch rijden wordt een stuk eenvoudiger!

Laadkabel
Een kwalitatief hoogwaardige laadkabel met buigbestedige stekker 

maakt uw uitrusting compleet. Alle Lanova laadkabels worden geleverd 

met een praktische opberg tas. 

De spiraalkabel is de veiligste in zijn soort en  
zorgt voor veel gebruiksgemak:
• Blijft altijd in vorm en raakt niet in de knoop;

• Voorkomt struikelgevaar;

• Kabel is vrij van de grond, dus nooit 

  meer vieze handen.

Over Lanova Laadpalen
Het aantal elektrische auto’s neemt in een razend tempo toe. Daarmee 

ook de vraag naar een totaalpakket aan laadoplossingen. Lanova biedt 

slimme laadoplossingen voor thuis, op de zaak en bij tankstations. Met 

een groot netwerk van installateurs is snelle en vakkundige installatie 

gegarandeerd.

Laadstations met gewenste laadvermogen
De slimme laadstations van Lanova zijn geschikt voor iedere elektrische 

auto nu én in de toekomst. Het laadvermogen is eenvoudig instelbaar 

en aanpasbaar zodat u met ieder voertuig op maximaal vermogen kunt 

laden.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Lanova Laadpalen
De Bleek 40, 7468 DL Enter

Tel. 088 -011 03 01

info@lanovalaadpalen.nl

www.lanovalaadpalen.nl

Een samenwerking met:

Huiskes-Kokkeler Volkswagen

Powered by:



Gaat u elektrisch rijden? 
Dan komen er waarschijnlijk flink wat vragen op u af.

Hoe snel laadt een auto op?
Voorbeeld o.b.v. Volkswagen ID.3 (58 kW).

Hoe worden de kosten verrekend?

 230V / 1x10A 2.3 kW 41u18m 

1-fase 16A (3.7 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW 25u40m 

1-fase 32A (7.4 kW) 230V / 1x16A 3.7 kW† 25u40m 

3-fase 16A (11 kW) 400V / 3x16A 11 kW 8u38m 

3-fase 32A (22 kW) 400V / 3x32A 22 kW * 4u19m 

† = Laadvermogen beperkt door lader in voertuig.
* = Indien er gekozen wordt voor het optioneel laadsysteem.

DC-Laadpunt	 Auto Gebruikt	 Tijd	

CCS (10 kW DC) 8~10 kW 8u26m 

CCS (20 kW DC) 16~20kW 4u13m 

CCS (50 kW DC) 50 kW 1u32m 

CCS (150 kW DC) 120 kW 38m 

Per DC laadpunt mogelijkheid staat vermeld hoe snel de accu van 10% tot 80% opgeladen kan worden.
De daadwerkelijke laadsnelheid  kan door o.a. buitentemperatuur, staat van de 

accu en rijstijl afwijken van de getoonde gegevens.

Plug in
Stop

Start Charge
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• Wat is mijn actieradius op elektriciteit?

• Hoe snel kan ik mijn accu weer opladen?

• Waarom zou ik thuis een laadstation overwegen?

• 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?

Lanova adviseert en ontzorgt op het gebied van laadinfra en 
laadoplossingen. Wij nodigen u uit om vrijblijvend een afspraak bij 

Lanova te maken. Of neem contact op met uw adviseur van Huiskes-

Kokkeler Volkswagen.

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.

Privé gemaakte laadkosten zakelijk verrekenen
Met de backoffice van Huiskes-Kokkeler wordt de gehele registratie en 

administratie vastgelegd. Niet alleen komen alle laadsessies in beeld, 

u kunt ook laadtarieven instellen en desgewenst uw privé gemaakte 

laadkosten geautomatiseerd verrekenen met uw leasemaatschappij, 

werkgever of eigen bedrijf.

Thuis laden (AC)

Stopcontact (2,3 kW)

Laadpaal/-box (3,7 kW, 1-fase)

Laadpaal/-box (11 kW, 3-fase)

Laadtijd (100%)

25u 15min 

15u 40min 

5u 15min

Snelladen (DC)

Snellader (50 kW)

Snellader (100 kW)

Laadtijd (100%)

1u 10min 

35min 


