
Uw elektrische auto opladen
Thuis en onderweg
Als eigenaar van een elektrische auto is het belangrijk te weten waar en 
hoe u onderweg uw auto kunt opladen. Daarnaast bevelen wij u aan 
om ook voor thuis een passende laadoplossing aan te schaffen. 
Deze handleiding helpt u aan alle belangrijke informatie over het 
opladen van uw elektrische auto.



NewMotion app
Met de NewMotion app vindt u beschikbare 
openbare laadpalen, in de buurt en onderweg.

    
    Realtime-inzicht in de beschikbaarheid, laadsnelheid en 
    laadtarieven van specifieke laadpalen

    Ontvang meldingen wanneer uw favoriete laadpaal weer 
    beschikbaar is

    Start en stop laadsessies direct

Onderweg laden
Sluit aan op het grootste en slimste laadnetwerk van Europa

NewMotion laadpas
De beste manier om te beginnen met elektrisch rijden,
is door uw gratis NewMotion laadpas aan te vragen.    

Gratis te downloaden 
via de App Store of 
Google Play Store

Vraag nu uw gratis laadpas 
of -sleutel aan
op newmotion.com

Toegang tot ruim 30.000 laadpalen in 14 landen

Online inzicht in al uw laadsessies en -kosten

24/7 Helpdesk



Sneller laden
Laad uw auto tot acht keer 
sneller op* in vergelijking 
met het gebruik van een 

regulier stopcontact.

*Afhankelijk van het model van uw auto

Inzicht in laaddata
Profiteer van onze slimme 
laaddiensten dankzij uw 

online laadpaal.

Wat uw parkeersituatie ook is, wij leveren alles wat u nodig hebt om uw auto zo gemakkelijk en betaalbaar mogelijk 
op te laden. Wij maken het opladen van uw auto net zo eenvoudig als het opladen van uw smartphone: kom thuis 
en plug in wanneer u maar wilt.

3 redenen om een cloud-verbonden laadpaal te kopen

Veiliger laden
Kies voor duurzaamheid 
en veiligheid, en voorkom 
oververhitte bedrading, 

kabelbrand en elektrocuties.

Thuis laden
Onze intelligente, veilige laadpaal voor thuis



Automatische 
vergoeding van 

laadkosten
Ontvang automatisch vergoeding van uw 
werkgever, leasebedrijf of eigen bedrijf.

U kunt bovendien uw gasten de mogelijkheid 
geven hun auto op te laden en de daarbij

verbruikte energie automatisch 
vergoed krijgen.

Voorkom 
overbelasting van 
uw netaansluiting

Onze laadpaal zorgt er in combinatie met
de slimme meter voor dat de beschikbare 
stroomcapaciteit van uw huisaansluiting

optimaal verdeeld wordt. U hoeft uw
netaansluiting niet te verzwaren.

Eenvoudig 
beheer & 

inzicht
Beheer en configureer uw laadpunt 
eenvoudig via my.newmotion.com. 

Krijg realtime inzicht in laad gerelateerde 
gegevens, waaronder kWh-gebruik, 

kosten en CO2-besparing.

Opladen met optimale capaciteit: tot 22 kW 

Cloud-verbonden: profiteer van NewMotion’s 
slimme laaddiensten

Geschikt voor alle elektrische auto’s 

Montage, laadkabel en kleur volledig naar wens 
aan te passen

Plug & Charge - simpelweg inpluggen en laden

Maak kennis met onze slimme laadoplossing
Functioneel Dutch Design met de hoogste veiligheidsspecificaties



Wij hebben onze community van meer dan 50.000 actieve 
laadpas gebruikers om advies over elektrisch rijden 
gevraagd. Hier zijn de vijf beste tips:

“Wees meer bewust van uw manier van rijden. Rijd langzamer en gecontroleer-
 der om het aantal elektrische kilometers dat u kunt rijden te maximaliseren.”1

“Plan uw reis vooraf en gebruik de NewMotion app om een aantal
 laadpalen in de buurt van uw bestemming te vinden.”2

“Laad op waar mogelijk, en hoofdzakelijk thuis.”3

“Kijk goed naar de laadtarieven van openbare laadpalen 
 voordat u gaat opladen.”4

“Geniet van de geruisloze rijervaring.”5

5 tips van onze community



Heeft u interesse?
Wij bieden u advies op maat en helpen u graag met elke stap. 
Als u wilt, kunnen wij zorgdragen voor de installatie van uw 
laadpunt. 

Lees meer over onze producten en diensten, 
technische specificaties en actuele prijzen 
op onze website.

Bestel rechtstreeks via www.verisol.be



“9 van de 10 
klanten zouden 

ons aanraden aan 
een vriend.”

Europa’s grootste partner voor elektrisch laden
We willen elektrisch rijden zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun 
lifestyle, bedrijf, auto of budget. Sinds 2009 hebben we onze community zien groeien tot meer dan 50.000 actieve
laadpasgebruikers en hebben we meegeholpen om de parkeerplaatsen van 1.500 werkplekken te veranderen in 
slimme laadlocaties. Vandaag zijn we er trots op dat we Europa’s grootste partner voor elektrisch laden zijn.

Alles over elektrisch rijden
Wij begrijpen dat mensen die erover denken elektrisch te gaan rijden de feiten
gemakkelijk op een rijtje willen hebben. Daarom hebben we een EV-bibliotheek 
samengesteld, met informatie die de overstap op elektrisch makkelijk maakt.
Ga naar newmotion.com/elektrisch-rijden

Go electric. Charge smart.

Ontdek alle mogelijkheden op www.verisol.be




