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Gecontracteerde laadpuntexploitanten en tarieven voor het product EV-laden
Klantenservice
0900 – 44 88 666
info@movenience.nl

Gecontracteerde laadpuntexploitanten
Op dit moment hebben wij contracten afgesloten met de volgende exploitanten:
Laadpuntexploitant
website
Storingsnummer
Essent
www.essent.nl
0800-377 36 83
Greenflux
www.greenflux.nl
088-60 50 700
The New Motion
www.thenewmotion.com
088-01 09 500
Eneco
www.eneco.nl
088-170 7700
LastMileSolutions
www.lastmilesolutions.com
010 - 436 5065
Nuon
www.nuon.nl
0800-2021
ANWB
www.anwb.nl
0592 – 39 08 75
EV-Box
www.ev-box.com
088-7755444
Flow Nederland
www.flowcharging.com
085-4012735
Allego
www.openbaarladen.nl
0800-3745337
BeCharged (België)
www.becharged.eu
+32 (0)9 3950593
www.evnet.nl
0800-352 23 65
EVnetNL / Stichting E-laad
www.bluecurrent.nl
085-04 66 050
BlueCurrent
Voor vragen over het gebruik van de laadpunten of het melden van storingen op een laadpunt kunt
u contact opnemen met de betreffende laadpunt exploitant. De contactgegevens kunt u vinden op
de website van de betreffende exploitant.

Tarieven voor het product EV-laden
De kosten van het product EV-laden bestaan uit 3 componenten:
1.De kosten van de betaalservice van Movenience (de Productkosten)
2.De korting
3.De energiekosten (verschillen per laadpunt exploitant)
Ad.1: De betaalservice van Movenience voor het product EV-laden (de Productkosten) kost €5,00
per maand/per e-tag, plus € 0,30 per transactie (bedragen zijn incl. BTW).
Ad.2: over het energietarief dat de laadpuntexploitant in rekening brengt ontvangt u een
aantrekkelijke korting van 10% als u betaalt met de e-tag van Movenience!
Ad.3: Voor de geladen energie betaalt u het tarief dat de laadpuntexploitant bij ons in rekening
brengt. De energietarieven zijn:
Laadpuntexploitant

Tariefsoort

Starttarief

Tarief per minuut

Tarief per Kwh

Essent

Normaal

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,33880

GreenFlux

Variabel(*)

TheNewMotion

Variabel(*)
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Laadpuntexploitant

Tariefsoort

Eneco

Variabel(*)

Starttarief

Tarief per minuut

Tarief per Kwh

LastMileSolutions

Variabel(*)

ANWB

Normaal

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,30250

EV-Box

Variabel(*)

Allego

Variabel(*)

BeCharged(**)

A1

€ 0,60500

€ 0,00000

€ 0,00000

BeCharged(**)

A2

€ 0,60500

€ 0,01008

€ 0,24200

EVnetNL

Variabel(*)

BlueCurrent

Variabel(*)

Nuon

Variabel (*)

Flow

Variabel (*)

(alle bedragen zijn incl. BTW)
(*) Het tarief van deze exploitant is variabel, afhankelijk van type laadpaal en/of locatie en/of tijdstip.
Voor het exacte tarief kunt u contact opnemen met de betreffende exploitant, zie contactgegevens
hierboven.
(**) BeCharged hanteert 2 tarieftypes: A1 en A2. Het tarieftype variëert per laadpunt. Op verzoek
sturen wij u een actuele lijst met daarop de laadpunten van BeCharged, inclusief het tarief type van
het betreffende laadpunt.

Met vriendelijke groet,
Movenience B.V.
Klantenservice

