HANDLEIDING
BlackBoxx
Type BB RFID slim
Groene Power led ! lader is beschikbaar.
Blauwe Charge led ! het voertuig wordt geladen
Wanneer het voertuig vol is geladen zal de
power led aan gaan, de blauwe led gaat uit.

Laden starten:
Verbind het voertuig met het oplaadpunt
Scan de laadpas, hier na wordt het laden gestart
Laden stoppen:
Scan de pas waar ook de laadsessie mee is gestart, ontkoppel de kabel van het
voertuig en vervolgens uit de lader ( bij een contactdoos uitvoering )

Het laadpunt met uniek ID nummer wordt gekoppeld aan het online account.
Dit account maakt de eigenaar of beheerder aan:
Voor een account met btw nummer https://deurloo.evc-net.com/Register/Company
Een account zonder btw nummer https://deurloo.evc-net.com/Register/NonCompany
Het laadpunt kan ingesteld worden voor alleen eigen laadpassen € 4,00 per maand
Het laadpunt kan tevens ingesteld worden voor alle laadpassen € 8,00 per maand
Automatisch verrekenen is mogelijk, de sim kaart zorgt voor gps/gsm de verbinding
Bij het automatisch verrekenen ontvangt de eigenaar de vergoeding voor het verbruik.
Het is tevens mogelijk om een verrekening van privé naar zakelijk in te stellen.

Het verrekenen van privé naar zakelijk werkt als volgt !
De werkgever wordt ingesteld als eigenaar en betaler van het oplaadpunt.
Het laadpunt is gemonteerd bij de gebruiker vaak is dit een woonhuis.
De gebruiker wordt ingesteld als ontvanger van de laadtransacties, de gebruiker
betaald immers de geleverde stroom van zijn privé rekening. Op deze manier
komt de vergoeding automatisch via de werkgever terug op de privé rekening
van de gebruiker.
Openbaar laden
Het laadpunt wordt opengesteld voor alle laadpassen.
De eigenaar / beheerder ontvangt automatisch de vergoeding voor het
geleverde stroom. Het tarief kan naar wens worden ingesteld.
Tarief 1 – gratis laden
Tarief 2 – De klant betaald € 0,25 cent per geladen kwh
Tarief 3 – De klant betaald € 0,50 opstart kosten + € 0,29 cent per geladen kwh
Tarief vergoeding:
Tarief 2 – De eigenaar ontvangt € 0,1818 cent per geleverde kwh
Tarief 3 – De eigenaar ontvangt € 0,40 opstart kosten + € 0,22 cent per
geleverde kwh
Ook is het mogelijk om een tarief naar eigen wens in te stellen.

