
Slimme aanpak voor inzet 
elektrische personen- en bestelauto’s
19 februari 2021

Blijf op de hoogte! 

Meld je aan voor onze logistieke nieuwsbrief via logistiekbereikbaar.nl

https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuwsbrief/


Programma



Mededelingen
• Microfoons staan uit behalve voor de sprekers  

• Bij technische problemen: Lola Simons 
(lola.simons@zuid-limburg-bereikbaar.nl of via 
06 24 36 36 61).

• Overige vragen? Stel ze in de chat, deze chat 
staat open voor iedereen. 

• De presentatie wordt nagestuurd.

• Is een ieder akkoord dat het webinar wordt 
opgenomen?

mailto:lola.simons@zuid-limburg-bereikbaar.nl


SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE BESTELBUSSEN

19.02.21 | Mark Luikens



Vanaf 2025 ZE zones voor stadslogistiek, voor 

vrachtwagens en bestelbussen

Overgangsregeling bestelbussen

Toegestaan zijn voertuigen die vóór 1 januari 2025 

op kenteken zijn gezet en die voldoen aan:

• Emissieklasse Euro 5 tot en met 31-12-2026 

• Emissieklasse Euro 6 tot en met 31-12-2027

Ontheffing particulier bestel en bijzondere 

voertuigen wordt via lokaal maatwerk geregeld

Situatie Maastricht, zie link logistiekbereikbaar.nl

Situatie overige steden, zie link opwegnaarzes.nl

Waarom subsidie? ZES

https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en-projecten/zero-emissie-stadslogistiek-maastricht/
https://opwegnaarzes.nl/


Subsidie in het kort
Looptijd: van 15 maart 2021 t/m 31 december 2025 

Budget jaarlijks gemaximeerd, 2021 € 22 miljoen

Totaal t/m 2025 € 185 miljoen beschikbaar

Goed voor zo’n 44.000 voertuigen volgens Ministerie

Doelgroep: ondernemers en non-profitinstellingen

Voertuig

• Voertuigcategorie N1 (max. 3.500kg) ontvangt 10% 

van de netto catalogusprijs

• Voertuigcategorie N2 (van 3.500kg tot 4.250kg) 

10% van de verkoopprijs zonder btw

Subsidiebedrag maximaal € 5.000

Niet te stapelen met andere subsidies m.u.v. MIA



Voorwaarden
1. De koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief en niet van < 1 januari 2021

2. De bedrijfsauto mag op datum van de aanvraag nog niet geleverd zijn / op uw naam staan

3. De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) moet hoger zijn dan € 20.000 excl. btw

4. Actieradius minimaal 100 km WLTP (geldt niet voor N2 voertuigen)

5. Gekochte emissieloze bedrijfsauto 3 jaar ononderbroken op naam subsidieontvanger

6. Bewaar documenten goed, zoals overeenkomst (tot 3 jaar na tenaamstelling)

7. Voertuig moet 100% elektrisch en emissieloos zijn, zie bedrijfsautolijst RVO via de link

8. Per aanvraag, onderneming of groep van ondernemingen maximaal 400 bedrijfsauto’s per jaar

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba/autolijst


Aanvragen
Vanaf 15 maart 2021 09.00 uur online op de site van RVO (eHerkenning nodig), zie link

In 2 stappen:
1. Aanvraag subsidieverlening
- De nog niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst (dezelfde afleverdatum of –periode)
- O.b.v. netto catalogusprijs bedrijfsauto (N1) of verkoopprijs zonder btw bedrijfsauto (N2)
- In één aanvraag meer bedrijfsauto's aanvragen mag als de bedrijfsauto's op hetzelfde moment worden 

geleverd. Zijn er verschillende afleverdata? Doe de subsidieaanvraag dan voor iedere afleverdatum apart

2. Aanvraag subsidievaststelling
- Aanvraag gedaan en goedgekeurd? Brief 'Subsidieverlening’ volgt. Hierin staat welk bedrag u krijgt.
- Emissieloze bedrijfsauto('s) geleverd? Via eLoket kenteken(s) en IBAN bankrekeningnummer doorgeven

De 'vaststelling' van de subsidie vraagt u aan uiterlijk 4 maanden na datum van verlening van de subsidie.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba/aanvraagproces


Tips
1. Wees er op tijd bij!

2. Doe vooraf een EV & Laadinfra scan

3. Bereid de komst van een EV goed voor

4. Hou rekening met onbekendheid bestuurder met EV

5. Vraag naast subsidie ook MIA aan

6. Communiceer erover, intern en extern

7. Trek lering uit opgedane ervaring en plan vervolgstappen

8. Kijk ook naar hoe je minder kunt rijden, niet alleen schoner



Invloed van prijzen laden



Aanschafkosten, TCO en bijtelling

FIER Automotive & Mobility

Februari 2021

Rob Kroon



Success of BEV sales – which factors play a role?

The success of BEV sales is determined by various factors
influencing buying behaviour. For governmental organisations it is
possible to steer purchase behaviour, mainly by financial policy.
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Success of BEV sales – which factors play a role?
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The Netherlands
Overview

Purchase grant 

From July 2020, BEVs in

the Netherlands were

beckoned by a subsidy of

€4,000 for the purchase of

a new BEV with a list price

between €12,000 and

€45,000 and a minimum

range of 120

kilometers. There was a

limited budget for this

subsidy. The subsidy

budget for ‘20 and ‘21

was exhausted on January

4th, 2021.

Registration tax

Zero emission cars are exempt

from paying registration tax.

For other cars, the system is

progressive, with different

levels of CO2 emissions that

pay different amounts of

registration tax.

Profit tax

The Netherlands have the MIA

regulation in which

investments in cleaner

technology (BEVs) are being

encouraged by making them

deductible in profit tax.

Road tax

BEVs are exempted from road

taxes, a plugin hybrid has its

road tax reduced by 50%.

Recharging infra

There is no incentive for

individuals, but there are

incentives for companies.

Via the MIA, companies can

get an investment deduction of

36%.

yellow marked bar indicates a significant change
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BiK taxation

Individuals with a BEV have

a lower percentage of the

list price added to their

income when using their

company car also privately.

For gasoline cars this is

22%. For BEVs it was 4%,

has risen to 8% in 2020,

12% in 2021, and will be

on the same level as

gasoline cars (22%) in

2026.



The Netherlands – B Segment
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BEV occasion market relative to total market

Country Occasion portal # BEV 

presented

# vehicles 

presented

% BEV / 

Total

Compared to 

BEV% in fleet

Netherlands Autoscout24.nl 3.800 220.000 1.7% 1,26%

Germany Mobile.de 19.000 1.500.000 1.2% 0,28%

France Leboncoin.fr 10.000 905.000 1.1% 0,52%

Norway Finn.no 6.600 54.000 12,2% 8,62%
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The Netherlands – B Segment
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The Netherlands – C Segment
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The Netherlands – D Segment

Purchase costs TCO costs

 -5.000

 5.000

 15.000

 25.000

 35.000

 45.000

Total tax and
incentives

Total tax and
incentives

Gasoline BEV Delta

Business

Nett (excl VAT en excl purchase tax) VAT (BTW)

Purchase tax (BPM) Total purchase subsidy

Delta Total tax and incentives

 -10.000

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

TCO Total tax and
incentives

TCO Total tax and
incentives

Gasoline BEV Delta

Business

Depreciation Energy costs Road tax

Insurance Maintenance Delta

Total tax and incentives
& tax incentives



Survey on the perspective on BEV

Electric cars are more expensive in

daily operation than conventional

petrol and diesel cars

8%

15%
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42%

Totally agree Mostly agree

Neutral Mostly disagree

Totally disagree Don't know

Electric cars are more expensive in

purchasing compared to similar petrol

and diesel cars
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Neutral Mostly disagree

Totally disagree Don't know

Observations

- In the Netherlands 64% of 
the respondents totally 
agree or mostly agree with 
the statement that EV’s are 
more expensive to purchase, 
22% doesn’t know. 
According to the 
calculations, the majority 
knows that BEVs are indeed 
more expensive to purchase.

- With regards to the daily 
operational costs the level 
of knowledge seems to be 
significantly lower. 42% 
doesn’t know if  an EV is 
more expensive and 20% is 
neutral. And this is actually 
where the difference in TCO 
is made.



Benefit in Kind (BiK)

• In the larger and more expensive segments, the BiK delta between
gasoline and BEV used to be bigger;

• Also, the BiK advantages of the other segments are rapidly
decreasing;

• It is not the BiK tax percentage that is decisive, but the difference
in BiK tax relative to gasoline cars. As soon as the cost advantage
declines too much, it will be a realistic scenario that the corporate
demand will decline, and corporate users will opt for gasoline cars.
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Questions?

Rob Kroon

rkroon@fier.net

FIER Automotive & Mobility

mailto:rkroon@fier.net


Findings & observations 1/5

Available BEV’s 
Financial / 
economic

Usability of  the 
vehicle

Mindset

General factors in purchasing behaviour
Vehicle availability

The number of BEV models available is
rapidly growing in the last few years, from
17 models in 2018, 25 models in 2019, up
to 41 in 2020. It is noticeable that in all
popular vehicle type segments there is a
choice of vehicle model. In the past, the
decision not to buy a BEV because the ‘right
model’ was not available was valid reason,
but this now seems to be a lot less
applicable. Considering this, an increase in
BEV sales is expected.

In the Netherlands specifically, the growth of
BEV models is significantly higher than the
growth in sales, resulting in a lower average
number of BEV sold per model.

Mindset

In the Netherlands, public opinion on BEVs is shifting
rapidly in favour of BEVs. For instance, only 20% is
against incentivizing BEVs over gasoline powered cars.

There are, however, still problematic misunderstandings
that negatively influence the public opinion. The
“Elektrisch rijden monitor” by the ANWB shows that not
enough people know about, and understand the
incentives in place for BEVs in the Netherlands.

Usability

Over the last couple of years, the usability of BEVs has massively improved. This is seen in
increased ranges, lowered charging times, and better battery quality. Also, standardization
across borders makes international travel easier. All that being said, the usability is not yet on
the level of the gasoline car.

Financial / economic

BEVs have a higher list price than gasoline cars. There is
not yet any sight of a strong reduction in list price,
opposed to the predictions that they would decrease.

The financial and economic factors are the largest
roadblock for a further increase of the BEV uptake. This is
discussed in depth on the next pages.



Success of BEV sales – which factors play a role?
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Overview
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the Netherlands were

beckoned by a subsidy of
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The Netherlands – B Segment
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The Netherlands – C Segment
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The Netherlands – D Segment
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Survey on the perspective on BEV
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Observations

- In the Netherlands 64% of 
the respondents totally 
agree or mostly agree with 
the statement that EV’s are 
more expensive to purchase, 
22% doesn’t know. 
According to the 
calculations, the majority 
knows that BEVs are indeed 
more expensive to purchase.

- With regards to the daily 
operational costs the level 
of knowledge seems to be 
significantly lower. 42% 
doesn’t know if  an EV is 
more expensive and 20% is 
neutral. And this is actually 
where the difference in TCO 
is made.



Benefit in Kind (BiK)

• In the larger and more expensive segments, the BiK delta between
gasoline and BEV used to be bigger;

• Also, the BiK advantages of the other segments are rapidly
decreasing;

• It is not the BiK tax percentage that is decisive, but the difference
in BiK tax relative to gasoline cars. As soon as the cost advantage
declines too much, it will be a realistic scenario that the corporate
demand will decline, and corporate users will opt for gasoline cars.
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Questions?

Rob Kroon

rkroon@fier.net

FIER Automotive & Mobility
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VERDUURZAMEN VIA EV … HOLISTISCH DENKEN

19.02.21 | René Bastiaans



DENK RADICAAL ANDERS



HET LAADLANDSCHAP IN 2030

                            
                     

                                           

                             
                     

Publiek Semipubliek / werkgever Privaat / thuis

23% 33% 44%

• Van de 1,7 miljoen laadpunten komt een derde op semipubliek terrein.

• Elektrische auto’s krijgen grotere batterijen en gaan daardoor minder vaak laden. 

• Door lagere kosten groeit de populariteit van werk- en thuisladen. 

Cijfers NAL

€ 0,35 – 0,79 € 0,08 – 0,11 € 0,20 – 0,23



DENK RADICAAL ANDERS



WAAROM SMART CHARGING

Smart Charging met stichting E-PACT

✓ Maximaal uitbreiden en benutten lokale duurzame bronnen (energietransitie)

✓ Optimaliseren gebouwenergiebeheer en netaansluiting bedrijven (balanceren)

✓ Minimaliseren netverzwaringen (maatschappelijke baten)

✓ Gebruikers betrekken bij vernieuwing in vervoer en energie (sociale innovatie)

✓ Energieconsumptie EV’s in 2030 vormt geen enkel probleem 

✓ Echter, de peak loads kunnen substantieel zijn – bij user driven charging

✓ Werkelijke CO₂ reductie wanneer benodigde kWh komen van duurzame bronnen 



EV = HOLISTISCH EN ONDERLING VERBONDEN

elektriciteitsnet

energiebron

IT
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laadinfra

EV

omgeving

Facility

Medewerkers & CAO

Thuis laden

Slim Laden

Elektrische deelauto

IT

HR

RVB

Communicatie

Wagenparkbeheer

BEMS

V2X

Van het gas los



OORSPRONG STICHTING E-PACT

Oorsprong in Green Deal EV 2016-2020: testen en onderzoeken van Smart Charging

in de praktijk; 

>70 Smart Charging ontwikkelprojecten (voornamelijk publiek);

Samenwerking tussen (decentrale) overheden, marktpartijen, netbeheerders

Opschalen van Smart Charging via grote wagenparken; 

Kennisontwikkeling slim laden bij bedrijven en particulieren: sprong naar het private 

domein

Unanieme steun Formule E-Team

Eerste laadpalen in Nederland, open protocollen- en kennisontwikkeling; 

Kennis- en innovatiecentrum voor netbeheerders in EV
2009

2019

2016



E-PACT IN EEN NOTENDOP

Stichting            
E-PACT

Agenderen belang 
Slim Laden op 

semipubliek & privaat 
terrein

Onderzoek naar Slim 
Laden

Uitvoeren EV & 
Laadinfra Scan

Implementatie Slim 
Laden trajecten

Deskundige 
marktpartijen

Data naar E-PACT

Aanjagen 
ondernemers 

elektrificatie vloot

Projecten voor 
overheden

Onderzoek naar Slim 
Laden bij bedrijven

Onderzoek en 
disseminatie

Onderzoek op data 
met ElaadNL e.a.

Opgedane kennis Slim 
Laden delen

Nationaal 
Stappenplan 

Verduurzaming 
Wagenparken

Data en inzichten over 
Slim Laden bij 

bedrijven

✓ Versnellen

✓ Economisch vliegwiel

✓ Verbreden

✓ Onderzoekagenda leidt tot 

gerichte ontwikkeling 

✓ Verdiepen

✓ Nationaal onderzoek naar 

Slim Laden bij bedrijven

✓ Vergaren

✓ EV Scans leveren data en 

inzichten Slim Laden



WAT IS ONS DOEL?

MAXIMALISEREN ELEKTRISCHE AUTO’S IN WAGENPARKEN, 

BEDRIJVEN AAN DE SLAG
OPLOSSEN VAN UITDAGINGEN ROND LADEN, DUURZAME 

BRONNEN EN AANLEG LAADSYSTEMEN

KOPPELEN NIEUW SYSTEEM MET GEBOUW ENERGIE 

MANAGEMENT SYSTEEM, MEDEWERKERS EN ECONOMISCH 

RENDABELE IMPLEMENTATIE

LEREN VAN HET GELEERDE EN 

ZORGEN VOOR EEN NAVOLGBAAR STAPPENPLAN

VANAF 2023

AANJAGEN

IMPLEMENTERENONDERZOEKEN

ANALYSEREN

MARKTPARTIJENE-PACT



Slim Laden

EV & LAADINFRA SCAN®



EV & LAADINFRA SCAN

Met de EV-scan® krijgt uw bedrijf inzicht in de elektrificatie van uw wagenpark

• Inzicht in de kosten en baten van elektrificatie van de vloot, door uw huidige wagenpark

(o.b.v. categorie en kilometers per jaar) te vergelijken met elektrische alternatieven over

de gehele contractuele levensduur.

• Analyse van uw unieke bedrijfssituatie. Door huidige laaddata, panddata en

aansluitingsgegevens gezamenlijk te analyseren krijgt u inzicht in de gevolgen van een

overstap en concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.

• Rendabele en efficiënte verduurzaming. Via de EV-scan wordt het voor u dus mogelijk

om elektrisch rijden af te stemmen op duurzame energie en netcapaciteit, waardoor

elektrisch rijden nog schoner wordt tegen zo laag mogelijke kosten voor uw bedrijf.

Wat is hiervoor nodig?

- Laaddata

- Panddata (verbruik en gegevens elektriciteitsaansluiting

- Gegevens samenstelling wagenpark (aantallen auto’s per categorie en kilometers per jaar)



UITKOMSTEN EV & LAADINFRA SCAN

Inzicht in de mogelijke besparing via 

verduurzaming van uw wagenpark.

Segment Aantal KM/jaar TCO diesel/benzine TCO elektrisch Besparing per

segment over 48

maanden

B 1 17.500 € 23.543 € 23.818 Geen besparing

B 1 27.500 € 26.589 € 25.402 € 1.187

B 2 37.500 € 29.636 € 26.986 € 5.299

C 1 32.500
€ 33758

€ 25.673 € 8.084

C 3 37.500 € 36406 € 26.438 € 29.903

D 3 37.500 € 53.878 Geen alternatief

E *hybrid 1 27.500 € 51.450 € 60.384 Geen besparing

E *hybrid 1 37500 € 55.987 € 62.912 Geen besparing

N 1 22500 € 46.571 € 23.818 € 20.135

Totaal € 64.611



PRAKTIJKVOORBEELD KOSTENBESPARINGEN VLOOT 4 JAAR

Segment Aantal KM/jaar TCO diesel/benzine TCO elektrisch Besparing per

segment over 48

maanden

B 1 17.500 € 23.543 € 23.818 Geen besparing

B 1 27.500 € 26.589 € 25.402 € 1.187

B 2 37.500 € 29.636 € 26.986 € 5.299

C 1 32.500 € 33.758 € 25.673 € 8.084

C 3 37.500 € 36.406 € 26.438 € 29.903

D 3 37.500 € 53.878 Geen alternatief

E *hybrid 1 27.500 € 51.450 € 60.384 Geen besparing

E *hybrid 1 37.500 € 55.987 € 62.912 Geen besparing

N 1 22.500 € 46.571 € 23.818 € 20.135

Totaal € 64.611

Segment Aantal KM/jaar TCO benzine/diesel TCO elektrisch Besparing per

segment over 48

maanden

C 5 37.500 € 36.406 € 26.438 € 49.839

D 4 37.500 € 53.878 Geen alternatief

Totaal € 49.839

Besparingen lease

€ 64.611

Besparingen koop

€ 49.839



Praktijkvoorbeeld kostenbesparingen vloot

Besparingen lease € 64.611

Besparingen koop € 49.839

Totaal besparingen vloot € 114.450

Kosten aanleg laadinfra € 19.500

Kosten E-PACT EV Scan € 4.800

Totaal kosten € 21.000

Winst overstap elektrisch wagenpark (in 4 jaar) € 90.200

Totale besparingen CO₂ in 4 jaar 329,68 ton  



UITKOMSTEN EV & LAADINFRA SCAN

Inzicht in uw toekomstig verbruik en de 

potentie van slim laden om binnen uw 

huidige elektriciteitsaansluiting te blijven.



BEST PRACTISE

Besparing op de vloot (30 auto’s) Gemiddeld per auto, per jaar € 953,75

Besparing op CO2 In 4 jaar tijd 628,12 ton CO2 

= 4.800 vluchten Amsterdam – Parijs

= 10,8 miljoen kilometer met de trein reizen

= 34.000 bomen een jaar lang groeien

Besparing contractcapaciteit netaansluiting

d.m.v. toepassing Slim Laden

30kW

Kosten aanleg laadinfra Slim Laden € 19.500

~€ 95.000 in 4 jaar op koop en lease vlootTotale besparing



Slim Laden

E-AUTOKEUZEHULP



E-AUTOKEUZEHULP



D e  E - PA C T  e - A u t o K e u z e H u l p h e l p t  u w  m e d e w e r k e r s  

s t a p  v o o r  s t a p  d o o r  d e  c o m p l e x e  w e r e l d  

v a n  e l e k t r i s c h  r i j d e n .  

ER ZIJN NOG 
OBSTAKELS 
OP DE WEG

ONZEKERHEID: past EV wel bij de medewerker

VEEL VRAGEN VAN MEDEWERKERS: past een EV bij mijn rijpatroon

hoe zit het met laden

WEERSTAND BIJ MEDEWERKERS: ‘ik kan er niet mee op vakantie!’

WEG MET EV-DREMPELVREES | HALLO HEERLIJK RIJDEN!

https://enpuls.frislabs.nl/


WAAROM U (VOOR UW MDW)
KIEST VOOR DE 
E-AUTOKEUZEHULP :

Helpt medewerkers eenvoudig bepalen 

welke elektrische auto bij hen past. 

> Voorkomt onnodige vragen over specificaties, laden, etc.

> Zorgt voor draagvlak en ambassadeursfunctie.

> Versnelt acceptatie van EV, wat u kostbare tijd scheelt.

VERSTANDIG INFORMEREN PERSOONLIJK SLIM ALGORITME RELEVANT

De uitkomsten geven uw medewerker inzicht o.b.v. realiteit.

> Inzicht in waarom deze auto past.

> Kan alternatieven eenvoudig vergelijken.

> Relevante informatie over regulier opladen, 

snelladen en kosten. 

We maken het vergelijken in deze sterk groeiende markt gemakkelijk.

> Het door de medewerker ingevulde model wordt vergeleken 

met de actuele database van elektrische auto’s.

> Kosten en range wegen extra zwaar, eventuele 

fietsendrager of merkvoorkeur worden meegewogen.

Persoonlijke voorkeuren zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

> Simpele schermen helpen medewerkers snel aan een passend ‘profiel’ 

waarmee auto gematcht wordt.

> Meegenomen worden o.a. de bijtelling, aantal inzittenden, 

carrosserievorm, auto-eigenschappen en merkvoorkeur. 

Onzekerheden wegnemen en inzicht verschaffen helpt bij beslissing nemen.

> Via eenvoudige vragen zien medewerkers snel 

wat de werkelijk benodigde range is voor hun reisbehoefte. 

> Medewerkers kunnen deze informatie eenvoudig delen 

met wagenparkbeheerder, manager en partner.



Contact + info

WWW.E-PACT.ORG

René Bastiaans rbastiaans@e-pact.org

+31(0)6 2115 3655

Stichting E-PACT zorgt voor de benodigde schaalgrootte van Smart Charging, voornamelijk achter de meter van de 
netbeheerder. Dat is nog onontgonnen terrein waar de maatschappelijke investeringen hoog dreigen te worden. Door inzet 
via E-PACT wordt deze bedreiging omgezet in een kans voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

De beoogde marktactivatie van BEV’s zorgt tegelijk voor voldoende omvang in beperkte tijd, zodat valide conclusies kunnen 
worden getrokken voor de aanpak van de verduurzaming van alle Nederlandse wagenparken vanaf 2023.

Stichting E-PACT opereert volledig onafhankelijk van zowel grootbedrijf als MKB om hen bij te staan in deze 
systeeminnovatie. E-PACT komt voort uit het sinds 2016 ontwikkelde Living Lab Smart Charging, dat deze technieken op 
kleinere schaal in de keten met de markt en in de publieke ruimte heeft ontwikkeld.

Stichting E-PACT kent een activiteitenhorizon tot eind 2023.

mailto:rbastiaans@e-pact.org


Slim Laden

BIJLAGEN



Slim Laden

STROOMSCHEMA 

‘LIMBURG RIJDT ELEKTRISCH’



E-PACT KENNIS CONSORTIUM

Het E-PACT Kennis Consortium is een uitgekiende mix van de meest vooraanstaande bureaus met bewezen kennis, 

impact en ervaring op het gebied van elektrisch rijden. Het zijn niet de minste bedrijven: ze behoren allen tot de 

(inter)nationale top, waar Nederland sowieso qua kennis internationaal nummer één is bij het toepassen en combineren 

van elektrisch rijden en duurzame energie.

Uw bedrijf gaat toetreden tot de E-PACT Group of Leading EV Companies door de EV Scan en e-AutoKeuzeHulp in te 

zetten bij uw bedrijf.

Eén van bovenstaande topbedrijven gaat u daarin bijstaan: in het doorlopen van de EV Scan, het uitvoeren van de e-

AutoKeuzeHulp voor medewerkers en, wanneer u daartoe besluit, tevens bij de implementatie van Slim Laden in uw 

onderneming en bij medewerkers thuis. 

U deelt uw data en inzichten voor onderzoek met stichting E-PACT.

Zo zorgen we samen voor nationaal onderzoek naar Slim Laden en bij elk deelnemend bedrijf voor maximalisatie van 

kennis en besparingen, zowel in Euro’s als in CO2.



KOSTEN INZICHTELIJK

✓ Kosten EV & Laadinfrascan > € 4.800 ex BTW

✓ € 800 naar onderzoek stichting E-PACT

✓ € 4.000 naar uitvoering van de scan door bedrijfsleven

✓ 5 weken doorlooptijd

✓ Uitgebreide rapportage, presentatie en krachtige doe-stappen om over te kunnen gaan op 

een volledig elektrisch wagenpark

✓ Kosten e-AutoKeuzeHulp > € 0

✓ Inspanningsverplichting dat elke medewerker met auto de online scan doorloopt

✓ Direct volgend op EV & Laadinfra Scan

✓ Kan ook stand alone worden ingezet



PROGRAMMA LIMBURG RIJDT ELEKTRISCH

EV bevalt u: u doet 

een aanvraag bij 

E-PACT voor een 

EV & Laadinfra Scan

U bent convenantpartner van 

Zuid-Limburg Bereikbaar: 

u krijgt een extra tegemoetkoming van 

€500 (20 stuks beschikbaar)

Een maand lang gratis 2 EV’s + 

1 e-bike, inclusief begeleiding 

(10 maal beschikbaar)

Een partner uit het E-PACT 

Kennis Consortium helpt u bij 

de uitvoering

U deelt data 

(anoniem en onder 

AVG) met stichting 

E-PACT voor 

landelijk onderzoek 

naar Slim Laden 

U vraagt een EV 

Probeer traject aan bij 

stichting Limburg 

Elektrisch

U vraagt EV & 

Laadinfra Scan aan bij 

stichting E-PACT 

(25 stuks 

beschikbaar)

Door subsidie van de 

provincie Limburg 

kost deze i.p.v.  

€4.800 voor 

Limburgse bedrijven  

€2.000 ex BTW

Uw medewerkers 

doorlopen de gratis 

e-AutoKeuzeHulp

(eAKH)

De resultaten uit de 

EV & Laadinfra Scan 

en eAKH doen u 

besluiten de volgende 

stap te nemen.

U vraagt een Slim 

Laden traject aan bij 

E-PACT, samen met 

uw Kennis 

Consortium partner 

(5 maal beschikbaar)

U deelt data 

(anoniem en onder 

AVG) met stichting 

E-PACT voor 

landelijk onderzoek 

naar Slim Laden 

U deelt data (anoniem 

en onder AVG) met 

stichting E-PACT 

voor landelijk 

onderzoek naar Slim 

Laden 

Onder voorwaarden 

kunt u een bijdrage 

aan een laadpaal op 

uw terrein via E-PACT 

ontvangen (10 maal 

beschikbaar)

Mogelijk startpunt 

van uw elektrificatie:

Mogelijk startpunt 

van uw elektrificatie:



Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de logistieke nieuwsbrief via logistiekbereikbaar.nl

Kijktip: EV Verkiezingsdebat 2021 van ElaadNL via deze link

EV Bestelauto e-VANt van bestelauto.nl via deze link

https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuwsbrief/
https://nederlandelektrisch.nl/actueel/i1707/video-van-de-week-kijk-het-elaadnl-ev-verkiezingsdebat-2021-terug
https://www.bestelauto.nl/nieuws/nu-terugkijken-bestelauto-e-vant/18371/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=02/17/2021&goal=0_978429473f-258bb78544-223061009

