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OFFERTE

 Offertenummer

C-OF2112022 08/12/2021

 Datum Project

CHP201702904

Betreft: Laadpunten op de parkings

Geachte,

Tot groot genoegen sturen wij u hierbij onze offerte met betrekking tot een passende laadoplossing voor je 
elektrisch voertuig.

Uw vraag :
Ik wens mijn EV op een snelle en veilige manier op te laden.
Ik wens een opvolging van mijn elektrisch verbruik, om later de verrekening van mijn laadsessies mogelijk te 
maken.
Ook vroeg u om een voorstel te doen voor de meest rendabele en duurzame oplossing.

Ons voorstel :

⦁ Een op maat gemaakte laadoplossing na telefonisch overleg of bezoek ter plaatse.

⦁ ChargePro laadpunten, klaar voor de toekomst.

⦁ Correcte service voor en na de verkoop.

⦁ Installatie door eigen techniekers.

⦁ Administratieve opvolging.

Mocht u naar aanleiding van deze offerte nog vragen hebben, dan kunt u steeds contact opnemen met 
ondergetekende.

Wij hopen u een passende aanbieding te hebben gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

ChargePro bvba
Senne Potters
0478/097808
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Waarom een ChargePro laadpunt? 

Dit is het meest volledige laadpunt voor een super prijs. 
De Mogelijkheden zijn eindeloos.                                              

⦁      Facturatie aan klanten of jezelf (Prive naar Zaak)

⦁      Online opvolgen van laadgegevens

⦁      Gprs kaartje standaard voorzien (dus geen netwerk kabels trekken)

⦁      Mooi uitzicht

⦁      Online bijstand bij foutmelding 

⦁      All in laadpunt

Hopend u met deze info van dienst te zijn geweest.
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Administratie en inzicht 

Via uw persoonlijke online gebruikersportal op E-flux.nl kunt u uw laadpaal thuis of op je bedrijf 
eenvoudig beheren en configureren. U krijgt realtime inzicht in uw laadgegevens, zoals kWh-gebruik, 
kosten en CO2-besparing. Ook krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle laadsessies waarvoor u uw 
laadpas hebt gebruikt. 
Voor ondernemers: via uw online portal kunt u aangepaste rapporten maken met laadgegevens en 
deze rapporten downloaden voor uw eigen administratie of belastingaangifte. 

Automatische vergoeding van stroomkosten thuis 

Het is niet meer nodig om de stroomkosten voor thuisladen handmatig te factureren aan uw werkgever 
of uw eigen bedrijf. Eenmalig instellen en wij doen de rest.
Voor bedrijf eigenaars: elke maand schrijven we de exacte kosten voor de gebruikte stroom van uw 
privélaadpaal af van de zakelijke rekening die aan uw laadpas is gekoppeld. 
Vervolgens schrijven we dit bedrag bij op uw privérekening. Voor lease-berijders: laat de stroomkosten 
voor de laadsessie thuis elke maand automatisch vergoeden door uw werkgever of de 
leasemaatschappij. 

Maak gastgebruik mogelijk

We bieden u de mogelijkheid om andere bestuurders van elektrische auto's uw laadpaal te laten 
gebruiken tegen vergoeding van de stroomkosten. U bepaalt het tarief per kWh dat gasten moeten 
betalen. De stroomkosten worden maandelijks automatisch aan u vergoed. Gasten identificeren zich 
via de laadpas of de app. U kunt de instellingen van uw laadpaal beheren via uw persoonlijke online 
gebruikersportal op E-flux.nl en een gedetailleerd overzicht bijhouden van het gebruik van uw laadpaal. 

Formules E-Flux 

Smart Business abonnement
Wil je inzicht in laadsessies en gastverbruik toestaan? Kies dan het Smart Business abonnement. €4 
excl. btw per maand per socket. 
Voor gastverbruik geldt een opslag van €0,02/kWh excl. btw. Looptijd 24 maanden.

⦁ Inzicht in laadsessies

⦁ 

⦁ Tarieven instellen voor gastverbruik

⦁ 

⦁ Verrekening gastverbruik

⦁ 

⦁ Whitelist beheren voor medewerkers die gratis mogen laden

⦁ 

⦁ 24/7 support
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Public Pro

Voor publieke laadpalen rekenen wij per socket €3 excl. btw per maand en een opslag van €0,02 excl. 
btw voor andere laadpassen dan E-Flux. Looptijd bedraagt 36 maanden.

⦁ Inzicht in laadsessies

⦁ 

⦁ Tarieven instellen voor gastverbruik

⦁ 

⦁ Verrekening gastverbruik

⦁ 

⦁ 24/7 support

⦁ 

⦁ Verschillende typen laadpalen in 1 account

Dynamic Load Balancing 

Nooit overbelasting en optimale laadsnelheid
Wilt u uw elektrische auto op hoog vermogen laden en er tegelijkertijd van verzekerd zijn dat uw 
elektriciteitsaansluiting door het laden niet overbelast wordt? De laadpaal van Alfen zorgt er in 
combinatie met Dynamic Load Balancing voor dat de beschikbare stroomcapaciteit van uw 
huis/bedrijfsaansluiting optimaal verdeeld wordt.
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Bezoekersparking

FlexiCharge Laadstation

Laadpaal elektrische auto dubbel      2.995,00      2.995,001

De montagepaal en toebehoren

Fundatie         99,00         99,001

Werkzaamheden

Keuring Arei        150,00        150,001

werkvoorbereiding, planning en reistijd        175,00        175,001

Paalmontage en indienstellen laadpunt op een zachte 
ondergrond

werk ter plaatse
montage op een paal op zachte ondergrond.
aansluiten vermogen en datakabel
configureren en testen laadpunt

       135,00        135,001

3- fase installatie 63A

werk ter plaatse
aansluiten van kabel 5g16 in de bestaande kast
monteren 3 - fase zekering en aardlekbeveiliging
aanpassen voeding in de bestaande kast

       445,00        445,001

Voedingskabel  in voorziene wachtbuis 4x35mm²         46,25      6.937,50150

Graafwerk

Totaal Bezoekersparking     10.936,50€



 

ChargePro BV

Hoge Mauw 1325

B-2370 Arendonk

http://www.chargepro.be

info@chargepro.be

IBAN BE52 3631 6939 7709

BTW BE 0684.937.586
BTW NL 8258.84.743B01

RPR Antwerpen
Afd. Turnhout  0684937586

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het
reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules).

Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze clausule is samen met de andere algemene voorwaarden op keerzijde 
exclusief van toepassing en de klant erkent deze gelezen en aanvaard te hebben.

Offerte

Projectdossier CHP201702904

Blad 8

08/12/2021

C-OF2112022

Personeelsparking

FlexiCharge Laadstation

Laadpaal elektrische auto dubbel      2.995,00      2.995,001

De montagepaal en toebehoren

Fundatie         99,00         99,001

Werkzaamheden

Paalmontage en indienstellen laadpunt op een zachte 
ondergrond

werk ter plaatse
montage op een paal op zachte ondergrond.
aansluiten vermogen en datakabel
configureren en testen laadpunt

       135,00        135,001

3- fase installatie 63A

werk ter plaatse
aansluiten van kabel 5g16 in de bestaande kast
monteren 3 - fase zekering en aardlekbeveiliging
aanpassen voeding in de bestaande kast

       445,00        445,001

Plaatsen 1m 5g16 kabel in bestaande wachtbuis

Alle handelingen om de kabel te installeren:

kabels in de wachtbuis leggen.

        32,00      1.280,0040

Graafwerk

Totaal Personeelsparking      4.954,00€

Totaal excl     15.890,50€
Eindtotaal     15.890,50€
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Geldigheidsduur van de offerte
30 dagen.

Hoe bevestig ik deze offerte
Beantwoord deze mail met melding: "gelezen en goedgekeurd voor offerte in bijlage."
Of onderteken deze offerte en stuur deze per post of mail terug. 

Wanneer komen wij deze werken bij u uitvoeren
Standaard levertermijn 8-12 weken. 
In samenspraak met de planning kan dit aangepast worden. 
Uw project zal na het betalen van de voorschotfactuur in de planning worden opgenomen. 

Betalingsvoorwaarden
Voorschot: 30% na opdrachtbevestiging.
Voorschot: 60% na uitvoering werken.
Eindfactuur:       10% na keuring

Wanneer de totale tijd van de werken meer dan 14 dagen bedraagt zullen wij met een 
vorderingsstaat werken en zal u hiervan een deelafrekening bekomen. 
Meerwerken (indien van toepassing) zullen apart worden verrekend. 

Opmerkingen

/

Ondergetekend Voor akkoord
ChargePro bvba             Naam:

Datum:
Handtekening:


