
DE VOLGENDE
OPLAADPUNT
BESTEL UW QCHARGE

WIJ 
REGELEN 
ALLES!

Oplaadpunt 
per bewoner

€ 2.995,-
(INCL. BTW) Elektrische  

laad-
infrastructuur

GRATIS

https://qcharge.eu


ALTIJD 
EEN 

OPGELADEN 
AUTO!

Samen met alle andere 
gebruikers. Dankzij het 

unieke, dynamisch laden!

VASTRECHT-
KOSTEN VOOR 

REKENING 
VVE

De VvE verdeelt de 
laadkosten, geautomatiseerd, 

onder de gebruikers. 
Dankzij E-Flux. 

GRATIS 
INSTALLATIE

Van de laadinfrastructuur 
(inclusief vlakbandkabel). 

U als bewoner betaalt alleen 
voor het oplaadpunt!

OPLADER 
GESCHIKT 

VOOR ALLE 
LAADPASSEN

Uniek 
in de markt!

NOG MEER VOORDELEN!

5 jaar terugkoopgarantie

Geschikt voor alle elektrische auto’s

24/7 support vanuit E-Flux

U behoudt uw eigen parkeerplaats

DE VOORDELEN VAN
QCHARGE KLIQ

Qcharge KliQ
Met Qcharge KliQ betaalt u als bewoner 

alleen voor uw eigen oplaadpunt. 

Qcharge zorgt met KliQ kosteloos voor 

de infrastructuur en regelt de installatie. 

Inclusief het plaatsen en activeren van het 

oplaadpunt. Dit scheelt u aanzienlijk in de 

kosten. En biedt u veel gemak!

Noorse technologie
De innovatieve Qcharge oplaadpunten 

komen van ZAPTEC uit Noorwegen, 

het land dat wereldwijd koploper is in 

elektrisch rijden. Qcharge oplaadpunten 

zijn goedgekeurd volgens het Duitse 

TÜV keurmerk en bijbehorende Europese 

normen.



Het Qcharge concept werkt samen met E-Flux wat  
betreft de automatische verrekening van laadkosten.  
Dit is ook van toepassing bij uw VvE. Om dit te activeren, 
dient u uw Qcharge oplaadpunt via de website van E-Flux 
aan te melden. 

VVE-BEWONER? 
MELD UW OPLAADPUNT AAN!

Uw oplaadpunt wordt gekoppeld aan het E-Flux platform. Hier wordt de 

verrekening van laadkosten met de VvE automatisch geregeld. Daarnaast  

kunt u 24/7 de helpdesk van E-Flux raadplegen als er een laadprobleem is.  

Wel zo gemakkelijk!

Abonnement voor automatisch verrekenen*
In het E-Flux platform is het mogelijk om een tarief in te stellen. De laadsessies 

worden automatisch met de bewoner verrekend. Tijdens registratie kunt u 

aangeven aan wie (privé/zakelijk) de abonnementskosten gefactureerd moeten 

worden. Kenmerken abonnement:

•  Het Plus abonnement kost € 4,- exclusief btw per maand per oplaadpunt.

•  Eenmalig wordt er € 9,95 inclusief btw aan aansluitkosten bij u in rekening gebracht.

•  Looptijd van het abonnement is 24 maanden.

•  Voor het verrekenen dient een publieke laadpas gebruikt te worden.  

Deze kan bij E-Flux besteld worden. Als er gebruikt wordt gemaakt van een 

andere laadpas dient u rekening te houden met een opslag van € 0,02/kWh 

exclusief btw (roaming opslag).

•  Gebruikt u de Multitankcard? Het is mogelijk om de E-Flux service via deze card 

te laten verlopen. Informeer hierover bij Multitankcard.

*Situatie najaar 2020. Er kunnen wijzigingen van toepassing zijn.

  T +31 (0)20 763 0620

  

  T +31 (0)6 51 22 49 16 (WhatsApp)  

  support@e-flux.nl

  www.e-flux.nl

24/7 SUPPORT VANUIT E-FLUX
E-Flux kan vanuit de backoffice 

alle laadpalen inzien. Mocht u een 

probleem ervaren met het Qcharge 

oplaadpunt (zoals het vastzitten van 

een kabel), dan kan E-Flux 24/7 gebeld 

worden. De helpdesk verleent de 

eerstelijns support. Blijkt er iets in 

de hardware fout te zijn? Dan wordt 

het probleem afgestemd met de 

desbetreffende installateur.

https://www.e-flux.nl/abonnementen/aanmelding-vve-bewoner/
https://dashboard.e-flux.nl
mailto:support@e-flux.nl
http://www.e-flux.nl


Wat kost het?
De kosten voor het Qcharge oplaadpunt bedragen € 2.995,-* (inclusief btw). 

Leasen kan trouwens ook: neem contact met ons op voor meer informatie!

Hoe kan ik bestellen?
Uw Qcharge oplaadpunt bestelt u via Qcharge.eu. Wij regelen alles wat 

betreft uw bestelling en nemen contact met u op voor de installatie. 

UW OPLAADPUNT BESTELLEN

*Prijssituatie najaar 2020. De prijs geldt voor de wandmontage in een parkeergarage 
(de prijs voor een afwijkende of een buitenopstelling is op aanvraag). Er kunnen wijzigingen van toepassing zijn.

MEER INFORMATIE
U vindt alles over Qcharge  

op de speciale website: 

www.qcharge.eu

STAP IN OPLADEN
DE VOLGENDE
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