
Kosteloos een laadoplossing voor de deur?
Kies dan voor het exploitatiemodel van Schouten

Wij spelen in op de steeds groter wordende vraag naar laadpunten.  
Ons exploitatiemodel zorgt er voor dat wij u kosteloos van laadpalen  
kunnen voorzien. Dat scheelt uw organisatie veel geld, maar wellicht  
belangrijker nog een hoop geregel. Wij nemen desgewenst de gehele  
afhandeling uit handen en bieden een oplossing op maat.

Enkele stappen tot realisatie van de laadoplossing:  
 1 Wij komen bij u langs op locatie of bespreken telefonisch een QuickScan
 2 Gratis Advies van onze accountmanager laadoplossingen & Renewables
 3 Aanschaf van de materialen 
 4 Plaatsing van de elektrische installatie
 5 Onderhoud & Service (incl. storingsdienst)
 6 Beheer en automatisering van de stroomvergoedingen t.b.v. de klant

Alle voordelen op een rijtje: 
  Geen aanschafkosten
  Bezoekers en/of personeel opgeladen op weg
  Extra service voor de locatie
  Duurzaamheidsimago
  Geen risico
  U ontvangt uw stroomvergoeding automatisch van ons

Wij plaatsen en beheren, u geniet van de voordelen. 
Bij o.a. kantoorpanden, restaurants, hotels, sportclubs, publieke parkeerplaat-
sen en vele andere locaties installeren wij laadpalen. Punten waar elektrische 
rijders vaak komen of gaan komen. Wij verzorgen het laadpunt, de aansluiting, 
etc. Zo bent u klaar voor de elektrische rijder. Via ons backoffice-systeem kan 
de verantwoordelijke van een organisatie alles monitoren. U de service. Wij de 
kosten en het beheer. Wij ontzorgen u vanaf plaatsing tot aan onderhoud.  

U straalt duurzaamheid uit en biedt extra service aan uw bezoekers.

Moving Forward  
With Better  
Fuels -> Energy.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor snelladen op eigen terrein of een laadpas?   
Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.  

Plug nu in en laad(t) u adviseren over de mogelijkheden!  
Neem contact met ons op voor een gesprek waarin we de diverse opties met u bespreken. 
Meer informatie vindt u ook op www.schoutenenergy.nl

Schouten Energy
Gnephoek 4
Postbus 42

2400 AA  Alphen aan den Rijn
0172 - 42 32 00

info@schoutenenergy.nl
www.schoutenenergy.nl

Zo levert u energie 
aan een beter milieu




