ARVAL E-STATIONS
Een elektrische wagen of een plug-in hybride wagen leasen met Arval E-Stations is driemaal … slim:
milieuvriendelijker, stiller en fiscaal voordeliger. Uw bestuurders kiezen de juiste wagen, krijgen thuis hun
laadpunt en gebruiken onderweg hun laadkaart. Dát is elektrisch rijden zonder zorgen.

Arval E-Stations
Samen met EV-Box ontwikkelde Arval het aanbod HomeLine laadstations:

– Geschikt voor alle plug-in hybride of elektrische wagens.
– Voorzien van een vaste kabel van 6 meter.
– Tot acht keer sneller opladen dan via een gewoon stopcontact. En … veiliger.
Want het laadpunt is afgestemd op de stroomcapaciteit van de woning.

– Op afstand te updaten dankzij online verbinding.
– Minder onderhoud door het stevige ontwerp.
– Laadvermogen tussen 3,7kW en 22kW.
En onderweg? Dan gebruiken de bestuurders de laadkaart voor de laadbeurten
in (inter)nationale publieke laadpunten.

Laadkaart


Een persoonlijke laadkaart

Arval geeft een gratis laadkaart en/of sleutelhanger per contract. Daarmee starten en stoppen laadsessies,
thuis en onderweg. Mét groene-stroomgarantie op meer dan 3.000 openbare laadpunten in België en nog
meer in het buitenland.



ChargeNet-app toont dichtstbijzijnde laadpunt

Installeer de gratis ChargeNet-app van EV-Box en navigeer meteen naar de openbare laadstations in het
binnen- en buitenland. De sleutelhanger geeft toegang tot een groter netwerk van laadstations dan het EVBox netwerk. De Chargemap en Plugshare toepassingen zijn andere nuttige toepassingen om te weten waar in
het openbaar te laden.

Installatie
Onze standaardinstallatie omvat:

– alle verplaatstingen.

– automaat (max. 2p – 20A – 3kA C-Curve) en 1
differentieel (max. 2p – 40A-30mA) type A1 x
bekabeling tussen laadstation en elektrisch bord;

– maximaal 10 meter XVB-bekabeling en opbouwbuis
in pvc tussen elektrisch bord en laadstation;

– één muurdoorboring op grondniveau
(geen gestuurde of diamantboring);

– toestel testen.
– Goedkeuring van de installatie

Uw voorstel op maat
Blijkt aan de telefoon of tijdens een bezoekje dat de installatievoorwaarden niet voldoen? Dan krijgt u een
offerte op maat met de specifieke (prijs)verschillen ten opzichte van een standaardinstallatie. Gaat u
akkoord? Dan ontvangt u een aparte factuur.

Alle laad-energie gemeten en terugbetaald
Het systeem verstuurt automatisch alle laad-data online. Alle bestuurders krijgen van EV-Box een
maandelijkse terugbetaling tegen het afgesproken tarief per kWh. Arval bezorgt u een geconsolideerde
maandfactuur met alle terugbetaalde bedragen.

Eventuele kosten voor de huurder
– Stopt u de huurovereenkomst van de wagen voortijdig? Dan betaalt u het niet-afgeschreven bedrag en de
demontagekosten van het laadstation. Ook als de bestuurder tijdens de huurovereenkomst verhuist en het

laadstation niet meeneemt.

– Neemt een nieuwe bestuurder de wagen over? Dan betaalt hij de kosten voor (de)monteren.
– Loopt het huurcontract af? Dan is het laadstation volledig afgeschreven en dus ... eigendom van de
klant/bestuurder. U kan het laten demonteren of het laadstation ter plaatse laten – precies zoals u het
wenst.

