Laadpunten voor op kantoor en thuis,
	Snel, eenvoudig en veilig laden

Laadpunten
Steeds vaker kiest de Nederlandse automobilist voor een
elektrische- of hybride auto. Deze zijn schoon, stil en
rijden voordelig . U hoeft niet meer te tanken, maar kunt uw auto gewoon thuis of op de zaak opladen! Dit opladen van uw auto moet snel,
veilig en makkelijk gaan.
Bent u ondernemer? Dan kunt u extra
gastvrij zijn voor uw klanten. Zij kunnen
dan bij u hun auto opladen.

uw auto Altijd snel
en veilig opgeladen!

Laadzuilen of wandladers

goed voor uw
portemonnee en
het milieu.

Soorten laadpunten

Veilig laden

Welk laadpunt past bij u? Wilt u een laadpaal op oprit

Laden in een normaal stopcontact is niet veilig voor

of bij de parkeerplaats? Of past een laadpunt aan de

dagelijks gebruik en vooral bedoeld voor noodsitu-

wand beter bij uw situatie? Is uw auto geschikt voor

aties. Uw stopcontact kan oververhit raken of zelfs

snelladen? Laadzuilen en wandladers

smelten. Het veiligst is om uw auto te laden aan een

zijn leverbaar voor elk soort auto en in verschillende

echt laadpunt.

uitvoeringen en kleuren. Bijvoorbeeld in
de kleur van uw bedrijfslogo. Laat u goed
informeren!

altijd Een geschikt
laadpunt voor
elke situatie

Bij een laadpunt is de stekker vegrendeld en
kan het laden nooit onderbroken worden. Op
een laadpunt staat geen stroom totdat het
een auto identificeert.

www.keesvanschaik.nl

Zonder aanpassingen
in meterkast toch
veilig laden

Smart charging

onderhoud

Het woord Smart Charging zegt het eigenlijk al. Er

Laadpunten staan dag in dag uit in weer en wind. Lo-

wordt slim omgegaan met de energie die nodig is om

gisch dat ook uw laadpunt onderhoud nodig heeft!

een auto te laden. Met smart charging hoeft u geen

Periodiek onderhoud van laadpunten is verplicht.

aanpassingen te doen aan uw

U wilt toch ook niet dat uzelf of uw bezoekers te

meterkast. Dit kan vele duizenden euro’s schelen. U

maken krijgen met een laadpunt dat niet werkt? Onze

kunt vooraf een minimum en maximaal laadvermogen

installateurs plannen het onderhoud in en zorgen

instellen. Hierdoor heeft u ook

voor een laadpunt dat

altijd inzicht in het verbruik. Laat u

altijd werkt. U hoeft

hierover adviseren door onze specialisten.

Altijd een werkend
laadpunt

hier niet meer naar om
te kijken!

Advies en installatie
op maat
Professionele
Professioneleinstallatie
installatie
1. Advies: Wij adviseren u welk laadpunt bij uw situatie
past.
2. Levering en installatie: Wij leveren het laadpunt
gebruiksklaar. Dit houdt in dat wij uiteraard ook alle
nodige aanpassingen in groepenkast en bekabeling
uitvoeren.
3. Onderhoud: Wij komen elk jaar uw laadpunt
onderhouden. Wij controleren op zichbare en onzichbare
schade, maken het laadpunt schoon en controleren de
bedrading en aansluiting.
Ook weten welk laadpunt het best bij u past? Bel Kees van
Schaik op telefoonnummer: 0348 - 44 36 42

Over Kees van Schaik
Kees van Schaik is specialist in het ontwerpen, aanleggen,
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties.
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en
instellingen zoals woningcorporaties.

Kiezen voor Kees van Schaik is kiezen voor:
één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud
een vakkundig installateur met veel ervaring
een installateur die werk maakt van duurzame energie
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(Kees van Schaik is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Contact
Elektrotechniek Kees van Schaik B.V.
Productieweg 4 | 3481 MH
Harmelen
T 0348 - 44 36 42
E info@keesvanschaik.nl
I www.keesvanschaik.nl

Meer informatie?
Wilt u meer weten over laadpunten
of een vrijblijvende offerte aanvragen?
Kees van Schaik helpt u graag verder.
Meer informatie is ook te vinden op
www.keesvanschaik.nl en
www.uwduurzameinstallateur.nl.

