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Hyundai Wittenberg
Hyundai Wittenberg is al vele jaren specialist in 

begeleiding bij het aanschaffen van een nieuwe 

Hyundai of een occasion. Ons enthousiaste 

team heeft een ruime kennis van elektrische 

auto’s. Onze professionals staan voor je klaar 

om de verschillende elektrische modellen te 

demonstreren en je meer te vertellen over de 

laadmogelijkheden. Deze laadmogelijkheden 

leveren wij samen met Eneco eMobility.

Wat moet je regelen?
Voor het laadpunt dien je te beschikken over 

een eigen oprit of eigen grond. Het laadpunt 

wordt geïnstalleerd en aangesloten op jouw 

meterkast.

Een huis kan een 1-fasemeterkast 

of een 3-fasemeterkast hebben. 

Nieuwbouwhuizen beschikken vaak al over 

een 3-fasemeterkast, waardoor er voor de 

aansluiting van het laadpunt weinig tot niets 

aangepast hoeft te worden. Oudere huizen 

hebben vaak nog een 1-fasemeterkast 

met iets minder vermogen. Het laadpunt 

moet de gewenste stroomcapaciteit vanuit 

de meterkast kunnen leveren. Het kan 

verstandig zijn om een 1-fasemeterkast te 

verzwaren en zo de hoeveelheid stroom die 

het huis binnenkomt te vergroten. 

Er kan ook gekozen worden voor Dynamic 

Home Load Balancing. Dit is een slimme 

techniek waarbij de laadsnelheid 

automatisch wordt afgestemd op het 

huishoudelijke verbruik. Hierdoor is het 

laadpunt geschikt voor iedere meterkast. 

Na de bestelling neemt Eneco eMobility 

namens Hyundai Wittenberg contact met je 

op om het laadpunt af te stemmen op jouw 

thuissituatie. Indien er extra werkzaamheden 

nodig zijn, zoals het verzwaren van de 

meterkast of Home Load Balancing, worden 

er extra kosten gerekend. Ook dit stemt 

Eneco eMobility met je af.

INFO@HYUNDAI-WITTTENBERG.NL
WWW.HYUNDAI-WITTENBERG.NL

J O U W  E I G E N 
L A A D P U N T  T H U I S

Laad je elektrische of plug-in hybride auto eenvoudig 

op via een eigen laadpunt thuis. Zo hoef je bij 

thuiskomst nooit meer op zoek naar een laadplek. 

Bovendien is laden via je eigen laadpunt het 

voordeligst!

Eneco eMobility
Eneco eMobility is dé laaddienstverlener 

die zekerheid en slimme oplossingen biedt 

voor thuis en op het werk. Met hun kennis en 

expertise helpen zij hun klanten al meer dan tien 

jaar moeiteloos om over te gaan naar elektrisch 

rijden. Met een laadpunt van Eneco eMobility 

laad je - afhankelijk van je energieleverancier 

- op 100% duurzame stroom afkomstig van de 

zon en de wind. Op die manier draag je optimaal 

bij aan een schonere wereld.



H O E  W E R K T 
 H E T ?

• Je koopt je auto én je laadpunt bij Hyundai 

Wittenberg, waardoor deze perfect op elkaar zijn 

afgestemd.

• Het laadpunt is klaar voor de toekomst! De wallbox 

is namelijk te upgraden naar 22kW voor de 

nieuwste auto’s die snellere laadcapaciteit nodig 

hebben.

• Profiteer van een voordelig laadtarief van Eneco 

eMobility.

• Je hebt de mogelijkheid tot milieu-

investeringsaftrek (MIA) als je werkgever het 

laadpunt betaalt.

• Je hebt de service van Eneco eMobility bij 

eventuele storing. 

P R E M I U MB A S I S
• 11 kW Basis wallbox: Vestel 

• Professionele installatie door Eneco   

  eMobility inclusief 1 meter graafwerk (indien   

  nodig).

• 1 jaar abonnement (vereist) t.w.v. € 2,99 

  p.mnd. incl. btw. voor inzicht in laadverbruik 

  en hulp op afstand.*

• Plug & Charge, dat betekent dat er geen    

   laadpas nodig is om het laden met het 

   laadpunt te starten.

• Optioneel: een laadpas van Hyundai 

   Wittenberg voor € 2,99 p.mnd. incl. btw.

€ 1.599,- (€ 1.322,- excl. btw)

+ € 2,99 p.mnd.

V O O R D E L E N

1. Bestel bij Hyundai Wittenberg je laadpunt én 

laadpas voor jouw elektrische of plug-in hybride 

auto.  

2. Eneco eMobility neemt vervolgens contact 

met je op om het plaatsen van het laadpunt af 

te stemmen op jouw thuissituatie. Zij ronden de 

bestelling af via een online aanvraagomgeving.

3. De monteur van Eneco maakt een afspraak voor 

de installatie van het laadpunt.

4. Je auto wordt afgeleverd en je kunt deze direct 

opladen.

Tussen het moment van de uitnodiging voor de 

online aanvraagomgeving en het moment dat het 

laadpunt volledig geïnstalleerd is, zit ongeveer 4-8 

weken.

• 11 kW Premium wallbox: Alfen Eve 

• Professionele installatie door Eneco 

   eMobility inclusief 1 meter graafwerk (indien 

   nodig).

• 1 jaar hostingabonnement (vereist) t.w.v. 

  € 5,99 p.mnd. incl. btw. voor inzicht in 

  laadverbruik en de stroomkosten (die met de 

  werkgever of leasemaatschappij verrekend 

  kunnen worden).*

• Keuze uit een vaste of losse kabel. 

• Gratis laadpas van Hyundai Wittenberg.

€ 1.899,-  (€ 1.570,- excl. btw)

+ € 5,99 p.mnd. 

Met de Hyundai Wittenberg-laadpas kun je bij je eigen 

laadpunt en bij meer dan 200.000 andere duurzame 

laadpunten in Europa laden. Voor de laadpas betaal je 

slechts € 2,99 per maand bij Hyundai Wittenberg.

L A A D P A S

*De maandelijkse kosten worden door Eneco doorbelast.


