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De laadoplossing die
aansluit op jouw behoefte
Fleet Facilities biedt oplossingen op maat voor laden bij gebouwen, bedrijven en mensen thuis.
Beschik jij over een drukbezochte locatie, dan plaatsen wij graag gratis een laadpaal. Koop je liever
of wil je samen een businesscase inladen? Dan behoort lease ook tot de mogelijkheden. We gaan
graag in overleg hoe Fleet Facilities elektrisch laden voor jou interessant kan maken.

Deskundig advies
De mogelijkheid om te kopen of leasen
Een duurzame investering

WWW.FLEETFACILITIES.COM

→ STAP 1

Fleet
Facilities
laadpaal
De Fleet Facilities laadpaal is de ideale zakelijke,
op maat gemaakte, laadmogelijkheid voor
mensen die behoefte hebben aan elektrisch
laden. De laadpalen beschikken over de
nieuwste technologieën, geschikt voor alle
laadpassen en stroomaansluitingen.
Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen,
waardoor deze vandalismebestendig zijn.
Met de Fleet Facilities laadpaal laad je slim
en snel.

Allereerst brengen we in kaart wat jouw wensen zijn en de mogelijkheden met betrekking
tot de locatie en capaciteit. Dit doen we aan de hand van de volgende factoren:

1. LOCATIE

2. AANTAL

3. WENSEN

4. INVESTERING

5. MAATWERK

Waar komen de
palen te staan?

Hoeveel palen zijn er
gewenst of nodig voor
het beoogde gebruik?

Zijn er overige bronnen zoals
zonnecellen of batterijen
gewenst?

Wat zijn de investeringskosten voor het aansluiten
van de gekozen oplossing?

Welke aansluiting is er aanwezig?
En hoe kan er het beste omgegaan
worden met de verdeling van de
aanwezige energie?

→ STAP 2

Stap 2 is het kiezen van jouw gewenste en
meest passende aanschafmodel. Fleet Facilities
biedt daarvoor de volgende opties aan >>>

→ STAP 3

Stap 3 betreft de implementatie, een zorg die
wij volledig voor jou uit handen nemen. Van de
planning tot aan het inregelen van de backoffice;
wij gaan pas naar huis als jij kunt laden.

GRATIS PAAL:
TOPLOCATIE MET VEEL
TRAFFIC
	Je hebt de laadpaal in bruikleen en
bent dus geen eigenaar, kortom:
jij betaalt de installatie, wij de palen
en exploitatie.

PARTNER PAAL:
SAMEN VERDIENEN
Jij betaalt de installatie, wij betalen de
palen.
Hiervoor betaal je een vast bedrag per 		
maand en heb je dus geen onverwachte 		
kosten.

De energieopbrengst is voor ons.
→ STAP 4

De vierde en laatste stap is de exploitatie, want
ook nadat de laadpalen zijn geplaatst staan
wij voor jou klaar. Hierbij bieden wij volledige
garantie en onderhoudspakketten.

Wij vergoeden verbruik tegen kostprijs
grootverbruik.
Verder leveren we bij deze optie een
fullservice garantie.
De minimale looptijd is een periode
van 60 maanden.

De energieopbrengst wordt 50% voor
jou en 50% voor ons.
Wij vergoeden verbruik tegen kostprijs 		
grootverbruik.
We leveren bij deze optie een fullservice 		
garantie. De minimale looptijd is een
periode vanaf 36 maanden.

KOOP PAAL:
LADEN VOOR EIGEN GEBRUIK
Jij betaalt de installatie en de palen.
	Bij aanschaf is de laadpaal meteen 		
jouw eigendom. Dat kan ﬁscaal 			
interessant zijn voor jouw bedrijf.
Daar staat tegenover dat je een aantal 		
zaken zelf zult moeten regelen.
Jij betaalt de energie en de energieopbrengst is daarmee 100% voor jou.
	Bij het kopen van een laadpaal bieden 		
wij een servicecontract voor onderhoud 		
en backoffice (administratie en 			
verrekening, alsmede openstellen 		
alle laadpassen) per maand aan.
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