
© Copyright DIClaadsystemen 20201/2

Scholtensoven 6J, 7621HA Borne | Tel 074 - 266 04 28 | info@diclaadsystemen.nl | www.diclaadsystemen.nl

SERVICE PACK

BUSINESS PACK EIGEN GEBRUIK

BUSINESS PACK OPENBAAR

De Facturatie gaat maandelijks per automatische incasso, deze incasso wordt verzorgt door Threeforce Last Mile Solutions 

te Rotterdam. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Kijk op www.diclaadsystemen.nl/abonnement voor de verschillende laadtarieven.

ABONNEMENTEN

 Instellen juiste configuratie

 Instellen eigen DIC laadpassen

Een slim oplaadpunt is voorzien van een eigen simkaart, hiervoor is een abonnement nodig. 

De keuze kan gemaakt worden uit 3 verschillende opties.

 Online inzicht in het laadstation

  Alleen geschikt voor eigen 

DIC laadpassen

 Instellen juiste configuratie

 Load balance instellen mogelijk

 Online inzicht in het laadstation

 Geschikt voor alle laadpassen

 Automatische verrekening

 Instellen juiste configuratie

 Load balance instellen mogelijk

 Periodieke firmware updates

  Automatische vergoeding 

zakelijk/privé

 Periodieke firmware updates

 24/7 support

 Load balance instellen mogelijk

 Periodieke firmware updates

 24/7 support

 Support

 Geen online inzicht

Kosten per maand voor een Master laadstation met 1 aansluiting € 4,25
Kosten per maand voor een Master laadstation met 2 aansluitingen € 5,50
Kosten per maand voor een Slave laadstation per aansluiting € 1,50

Kosten per maand per laadstation € 2,00

Kosten per maand voor een Master laadstation met 1 aansluiting € 8,00
Kosten per maand voor een Master laadstation met 2 aansluitingen € 11,00
Kosten per maand voor een Slave laadstation per aansluiting € 3,00
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KOSTEN VOOR DE PERSOON DIE OPLAADT

VERGOEDING VOOR DE EIGENAAR VAN HET OPLAADPUNT

Boven genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

SYSTEEM TARIEF
DIC laadpassen zijn gratis verkrijgbaar, wij rekenen geen opstart en vaste kosten par jaar of maand. Deze passen zijn 

na registratie geschikt om bij alle openbare oplaadpunten en Fastned te laden. 

DIC laadpassen zijn aan te vragen en te registreren via de site www.diclaadsystemen.nl. 

Een laadpas in de vorm van een sleutelhanger is verkrijgbaar voor € 6,95 (eenmalig).

Heeft u 1 of meerdere oplaadpunten in uw bezit dan kan u zelf een tarief instelling bepalen. Hierbij een overzicht van 

de verschillende instellingen, deze instelling wordt door DIClaadsystemen ingesteld.

1  Gratis tarief: gratis laden
2  Normaal tarief: de klant betaald € 0,25 per kWH
3  Hoog tarief: de klant betaald € 0,50 opstartkosten en € 0,29 per kWh
4  Hoog 1 tarief: de klant betaald € 0,50 opstartkosten en € 0,50 per kWh
5  Stekker tarief: de klant betaald € 0,25 per kWh en € 0,03 per minuut voor iedere minuut dat gestekkerd is
6  Personeel tarief: personeel welke een DIC laadpas heeft betaald € 0,12 per kWh
7  Zakelijk privé vergoeden, werkgever betaald € 0,25 per kWH

2  Normaal tarief: per kWh wordt vergoed € 0,1818
3  Hoog tarief: per kWh wordt vergoed € 0,22 + € 0,40 opstartkosten
4  Hoog 1 tarief: per kWh wordt vergoed € 0,43 + € 0,40 opstartkosten
5  Stekker tarief: per kWh wordt vergoed € 0,21 + 0,02 per minuut
6  Personeel tarief: per KWH wordt vergoed € 0,10
7  Privé persoon welke stroom levert ontvangt per kWH 0,23


