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Publiekladen

In de wijk
In steeds meer wijken zijn publieke laadpunten te vinden. 
Met je laadpas of app kan je daar je auto heel gemakkelijk 
opladen.

Thuisladen
Thuisladen gaat het snelst met een laadpaal. Wanneer je een 
elektrische auto bestelt, zal de Hyundai-dealer de laadpakketten 
met je bespreken. Op basis van je wensen kies je een laadpakket 
dat bij je past. Indien gewenst zit bij dit laadpakket ook een 
laadpaal en de plaatsing van de laadpaal inbegrepen. 
Wil jij weten hoe je stap voor stap moet thuis laden? 
Klik dan hier. 

Op het  werk
Ook zijn er steeds meer bedrijven met laadpunten.  
Dit werkt hetzelfde als het laden in de wijk: je hebt  
alleen een laadpas of app nodig. 

Snelladen
Nederland bevat tal van snellaadstations. Je vindt deze vaak bij 
tankstations langs de snelweg. Bij snelladen wordt de batterij 
in korte tijd tot 80% opgeladen. Handig als je snel weer verder 
moet. Het verschil met normaal laden is dat je bij snelladen 
gebruik maakt van de kabel die aan de laadpaal zit en de batterij 
rechtstreeks wordt opgeladen. Hierdoor laadt de auto een stuk 
sneller op dan bij normaal laden.

Er zijn verschillende manieren om je elektrische auto op te laden. Je kunt je auto 
thuis opladen, maar je hebt ook verschillende mogelijkheden om publiek te laden. 
In de wijk bijvoorbeeld, op je werk of langs de snelweg.

Welke vormen van laden zijn er?

Publiekladen
Onderweg of op je werk laden wordt ook wel publiek laden 
genoemd. In Nederland zijn er verschillende aanbieders, maar ze 
maken allemaal gebruik van hetzelfde systeem. Je kunt met een 
laadpas of app dus in principe overal laden.  Wel zo makkelijk. 
Zeker als de laadpas laat opnemen in je laadpakket. Want heb je 
een laadpakket met hosting? Dan krijg je elke maand netjes een 
overzicht van de gemaakte kosten per laadpunt. 

Tips voor thuisladen: 
-  Bekijk de tarieven van je energieleverancier. Het zou zomaar 

kunnen dat je ergens anders voordeliger uit bent. De tarieven 
voor stroom lopen namelijk sterk uiteen. 

-  Kijk thuis ook goed wat voor een type stroomaansluiting je hebt. 
Dit heeft namelijk invloed op hoe snel en efficiënt je auto  
kan opladen. 

-  Kijk ook naar de laadmethode en met hoeveel kW’s je je 
elektrische auto kan opladen. Mogelijk heb je een andere 
aansluiting nodig. In de meeste gevallen kan je tegen een kleine 
vergoeding uitbreiding vragen bij je netbeheerder. 

https://www.hyundai.nl/elektrisch/opladen

	Knop 1: 


