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Slimme laadinfrastructuur op maat 

EVSmart maakt slimme laadinfrastructuur op maat. De opbouw van onze 

laadinfrastructuur is gericht op vormvrijheid van de oplaadpunten, lage 

kosten en het omgaan met verschillende stroomvoorzieningen. 

Laadinfrastructuur van EVSmart bestaat uit twee delen: de oplaadpunten 

en de laadsturing. Omdat de laadsturing uit de oplaadpunten is gehaald 

zijn deze vormvrij en relatief goedkoop. Een oplaadpunt zonder 

laadsturing is immers niet veel meer dan een aansluiting met eventueel 

een kaartlezer. De laadsturing van alle oplaadpunten wordt 

gecombineerd in een basisstation waardoor deze kostenefficiënt 

gebouwd kan worden. Het basisstation werkt als één apparaat en is in 

staat om zelfstandig het inkomende en uitgaande vermogen te verdelen 

naar de voertuigen. 

Kiest u voor laadinfrastructuur van EVSmart dan garandeert u een hoog 

laadcomfort voor uw gebruikers en een systeem dat volledig op uw 

wensen aansluit tegen de best mogelijke prijs en dienstverlening. 

Zonder laadcomfort geen elektrisch rijden

Elektrisch rijden is populair en met de komst van voertuigen met prijzen op het niveau 

van brandstofvoertuigen ligt verdere groei in het verschiet. De vraag naar 

oplaadpunten neemt daardoor toe, maar door de hoge kosten, matige inpasbaarheid 

en beperkte stroomvoorziening is het lastig om die vraag bij te houden. Er worden 

daarom allerhande oplossingen bedacht om het bestaande aanbod oplaadpunten zo 

goed mogelijk te benutten, maar het succes daarvan hangt altijd af van de gebruiker 

die bereid is om zijn voertuig te verplaatsen. Op het parkeerterrein op de zaak gaat dat 

misschien nog wel, maar in de meeste andere gevallen is het op zijn minst niet 

praktisch om te doen. 

Omdat laadcomfort de sleutel is tot het succes van elektrisch rijden is het nodig om de 

gebruikelijke aanpak van opladen los te laten. Meer oplaadpunten zijn mogelijk als de 

kosten lager zijn en het vermogen automatisch verdeeld kan worden. Om dit te 

bereiken moet er anders gekeken worden naar opladen. Geen losse oplaadpunten 

maar slimme laadinfrastructuur op maat.  



Vormvrij en volledig te integreren
Duurzaam
Duurzaam door slim 

materiaalgebruik en 

standaard leverbaar in 

fsc hout of volledig 

gerecycled kunststof.

Vermogensverdeling
Volautomatische standalone 

vermogensverdeling van 1 tot 22 

kW per oplaadpunt ongeacht de 

stroomvoorziening (vanaf 3x25A) 

of het aantal oplaadpunten.

Backoffice
Online backoffice voor 

inzicht in gebruik, 

systeembeheer en 

gebruiksrechten. 

Ondersteuning en 

service op afstand.

Maatwerk

Beste prijs

Optimaal in te passen 

in elke situatie door een 

innovatieve modulaire 

opbouw van de 

laadinfrastructuur. 

Geheel naar uw wensen 

en mogelijkheden.

Gegarandeerd de 

beste prijs door slim 

materiaalgebruik en 

maatwerk.

Key features
Kijk voor meer beeldmateriaal 

in ons fotoalbum op 

fotos.evsmart.nl

 



Kosten van de laadinfrastructuur

EVSmart laadinfrastructuur is leverbaar 

vanaf € 850,- exclusief btw per oplaadpunt 

inclusief centrale laadsturing en exclusief 

installatie. Standaard zijn alle oplaadpunten 

geschikt voor het AC laden van alle hybride 

en volledig elektrische auto´s op elk 

vermogen tot en met het maximale 

vermogen van 22kW voor volledig 

elektrische voertuigen.

Omdat de centrale laadsturing ook de 

stroomverdeling en hoofdschakeling bevat 

zijn de installatiekosten beperkt tot de 

bekabeling en de aanleg.

Kosten voor het backoffice

Kosten verrekening alle laadpassen

Voor service en ondersteuning op afstand 

wordt laadinfrastructuur van EVSmart 

standaard geleverd met een online 

backoffice. Het backoffice is ook voor u 

toegankelijk voor inzage in het gebruik en 

toegang tot verschillende functies voor het 

beheer van uw laadinfrastructuur.

U kunt zelf bepalen wie er mag laden op uw 

oplaadpunten. U kunt er zelfs voor kiezen 

om bepaalde laadpassen voorrang te geven 

of met een aangepast tarief te laten laden. 

Alle laadpassen worden door het systeem 

herkend. EVSmart verzorgt, tegen een 

kleine vergoeding per kWh, de verrekening 

zodat u daar gaan omkijken naar heeft. 

 

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit geeft aan 

dat met de laadpassen van 

alle aanbieders gebruik kan 

worden gemaakt van het 

oplaadpunt. De exploitant 

zorgt dan voor het innen 

van de laadkosten bij de 

pasaanbieders van de 

gebruikers en vergoeding 

van de energiekosten aan 

de leverancier. Het deel dat 

overblijft wordt, na aftrek 

van de kosten voor 

verrekening, uitgekeerd 

aan de eigenaar van het 

oplaadpunt. 

Omdat er heel veel 

verschillende aanbieders 

zijn van laadpassen zijn er 

afspraken gemaakt om het 

verrekenen niet te complex 

te maken. Daarom is het 

alleen mogelijk om een 

tarief te rekenen van 24ct 

of 30ct exclusief btw per 

kWh.



Flexibele opbouw en uitbreidingsmogelijkheden

Oplaadpunt
De kleine cirkels stellen de 

oplaadpunten voor. U ziet de vrijheid 

in afstand en plaatsing.

Smart grid opbouw EVSmart Laadinfrastructuur

Laadsturing
De grote cirkels stellen de 

laadsturing voor. Verdeeld, 

doorgekoppeld en afgetakt. 

Gewoon zoals het het beste 

uitkomt op elke locatie.

 

Laadinfrastructuur van EVSmart kan geheel naar wens worden ingepast 

op elke locatie. De laadinfrastructuur bestaat uit één of meerdere centrale 

laadsturingen die vrij te plaatsen zijn. De laadsturingen kunnen 

doorgekoppeld worden voor efficiënt kabelgebruik en Smart grid 

oplossingen. De oplaadpunten worden aangesloten op de laadsturing op 

een afstand van maximaal 150 meter. Het systeem is door deze opzet 

simpel uit te breiden. Met de expertise van EVSmart realiseren wij samen 

met u de perfecte aadinfrastructuur die klaar is voor de toekomst.



Installatie

Service en garantie
Afhankelijk van de omvang van de laadinfrastructuur wordt deze 

geleverd met één of twee jaar fabrieksgarantie. Langere garantie is 

mogelijk tegen een kleine bijdrage per geladen kWh. 

Behalve de garantie staat EVSmart voor hoogwaardige service en zijn 

we direct en snel bereikbaar voor al uw vragen. Wij zijn ook van harte 

bereid om onze expertise in een zo vroeg mogelijk stadium van uw 

project in te zetten zodat u maximaal kunt profiteren van de 

maatwerkmogelijkheden van de laadinfrastructuur van EVSmart.

Veiligheid
Over de kwaliteit van oplaadpunten valt over het algemeen weinig aan te 

merken. Als het gaat om de installatie ervan ligt er een grote fout op de loer. 

Zolang er sprake is van opladen op één fase is er niets aan de hand, maar 

zodra er op drie fases wordt geladen kan dat heel anders zijn. Volledig 

elektrische auto´s kunnen driefase laden en de lader in die voertuigen kan dan 

een gewone aardlekschakelaar verstoren zodat die (tijdelijk) niet meer werkt, 

met alle gevaren van dien. Toepassing van een aardlekschakelaar die hier ook 

tegen beveiligd is noodzakelijk maar wordt vaak vergeten bij installatie. In 

tegenstelling tot vrijwel alle andere oplaadpunten is de laadinfrastructuur van 

EVSmart standaard voorzien van deze beveiliging.

De installatie van de laadinfrastructuur bestaat uit de oplaadpunten, de 

centrale laadsturing, de bekabeling en eventueel benodigde materialen 

ten behoeve van het veilig aanleggen van de bekabeling zoals 

mantelbuizen en kabelgoten. Er is tenminste een vrije groep benodigd 

van 3x25A voor het bedienen van meerdere oplaadpunten maar 

minimaal 3x32A is aan te raden bij meer dan 4 laadpunten. Daarnaast is 

voor het backoffice een internetverbinding nodig.

Laadinfrastructuur op maat betekent ook installatie op maat. Het is dan 

ook standaard onderdeel van onze aanpak om in overleg met u de 

beste opzet van de installatie te bepalen die recht doet aan uw wensen 

en garant staat voor de laagste kosten. 
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