
ConnectNed
Eén aanspreekpunt  

voor de beste  
laadoplossing



ConnectNed is een landelijk netwerk van 
elektrotechnisch specialisten met een sterke 
positie in de eigen regio. We hebben veel 
ervaring met laadoplossingen voor iedere 
situatie. We voorzien je graag van een 
onafhankelijk advies dat naadloos aansluit 
op jouw plannen en behoeften. Over het 
abonnement voor het laadbeheer (van de 
lader) en de laadpas. Maar ook over de lader 
bij je thuis en/of op de zaak. We hebben 
als specialist alles in eigen hand: advies, 
installatie, service en onderhoud. 

En beschikken over een eigen helpdesk, 
die eventuele storingen in een mum van tijd 
oplost.

ConnectNed is een volledig zelfstandige  
organisatie. ConnectNed bestaat uit het  
dealernetwerk en de centrale organisatie 
met specialisten. Het bedrijf is opgericht 
door en eigendom van een coöperatie van 
erkende en zelfstandige installatiebedrijven. 
Deze werken samen onder de naam 
ElektroNed (zie www.elektroned.nl). 

• Landelijk netwerk  
dealers

• Erkende installateurs
• Deskundig advies 
• Installatie en beheer 

• Centrale organisatie  
met specialisten

• Regie en coördinatie
• Ondersteuning  

dealers

• Eén aanspreekpunt
• Beste laadoplossing
• Laadpas
• 24/7-helpdesk
• Eigen servicenetwerk



Laadoplossingen    
op maat voor  
bedrijven 
én particulieren
ConnectNed-installateurs bieden je complete, schaalbare en slimme laadoplossingen.  
Volledig afgestemd op jouw persoonlijke situatie en behoeften. Want of het nu gaat om het  
optimaal benutten van de aanwezige aansluiting of het laden met zelf opgewekte stroom:  
wij denken met je mee. En bieden je een passende oplossing. Voor nu en voor later.  
Dat kunnen we als geen ander. We beheren namelijk de volledige keten van elektrisch laden. 
Van advies en installatie tot en met het dagelijks gebruik.

Laadoplossingen zijn nog steeds volop in ontwikkeling. Daarom neemt ConnectNed in zijn  
advies alle mogelijkheden en voordelen mee die technologische innovaties bieden. Denk  
bijvoorbeeld aan energiemanagement en energieopwekking. Maar ook aan energieopslag in 
batterijen en aan het inrichten van een eigen energienetwerk (smart grid). ConnectNed is en 
blijft je aanspreekpunt. Samen maken we steeds de juiste keuzes.

ConnectNed ontzorgt je volledig en is je graag van dienst.
Doe er je voordeel mee!

 



Kies jouw laadoplossing
Thuis laden
Voor het laadbeheer van de lader thuis (voor het laden van je elektrische auto) bieden we 
drie abonnementen: één voor de particuliere rijder (Basis), één voor de zakelijke ‘lease’ rijder 
(Plus) en één voor de particuliere rijder met gastgebruik bij het thuis laden (Max). Daarnaast 
kun je kiezen voor een laadpas om te kunnen laden op 325.000+ laadpunten in Nederland en 
Europa. Raadpleeg www.connectned.nl voor ons actuele aanbod en prijzen.

√ 24/7 Helpdesk
√ Monitoring technische werking lader
√ Software updates

Prijs per lader, per maand

Lader met één aansluiting
€ 4,00 incl. btw | € 3,31 excl. btw

Lader met twee aansluitingen
€ 7,00 incl. btw | € 5,79 excl. btw

√ 24/7 Helpdesk
√  Monitoring technische werking lader
√ Software updates
+  Automatische verrekening energie-

kosten, achteraf

Prijs per lader, per maand

Lader met één aansluiting
€ 5,00 incl. btw | € 4,13 excl. btw

Lader met twee aansluitingen
€ 8,00 incl. btw | € 6,61 excl. btw

Basis 
Voor de particuliere rijder

Plus 
Voor de zakelijke rijder



Max
Thuis laden met gastgebruik

Laadpas
Een laadpas voor heel Europa

√  24/7 Helpdesk, support op afstand
√  Monitoring technische werking lader
√  Software updates
√  Automatische verrekening energie-

kosten, achteraf
√  Toegangsbeheer laadpassen
+  Gastgebruik (roaming) 
+ Publiceren naar navigatie-apps 

(optioneel)
+  Instellen eigen tarieven voor gast-

gebruik
+  Automatische facturatie, achteraf

Prijs per lader, per maand

Lader met één aansluiting
€ 7,00 incl. btw | € 5,79 excl. btw

Lader met twee aansluitingen
€ 12,00 incl. btw | € 9,92 excl. btw

√ Privégebruik thuislader 
√ Inzicht in gebruik met de app
√ Starten / Stoppen laadsessie met  

de app
√ Betaling met creditcard
√ Publiek laden in Nederland en  

Europa (325.000+ laadpunten)
√ Automatische facturatie, achteraf
√ Voor een vast bedrag per maand

Prijs per laadpas, per maand

Laadpas
€ 4,00 incl. btw € 3,31 excl. btw



√ 24/7 Helpdesk, support op afstand
√ Monitoring technische werking lader
√ Software updates
√ Automatische verrekening energie-

kosten, achteraf
√ Toegangsbeheer laadpassen
+ Gastgebruik (roaming) 
+ Publiceren naar navigatie-apps 

(standaard aan)
+ Instellen eigen tarieven voor gast-

gebruik
+ Automatische facturatie, achteraf

Prijs per lader, per maand

Lader met één aansluiting
€ 5,79 excl. btw

Lader met twee aansluitingen
€ 9,92 excl. btw

Max 
Voor publiek en semi-publiek laden

Kies jouw laadoplossing
Op de zaak laden
Voor het laadbeheer op de zaak kies je uit twee abonnementen: Plus voor de laders die je
medewerkers gebruiken en Max voor de laders waar (ook) anderen gebruik van kunnen 
maken, zoals klanten en leveran ciers. Daarnaast kun je kiezen voor een laadpas om te kunnen 
laden op 325.000+ laadpunten in Nederland en Europa. Raadpleeg www.connectned.nl voor 
ons actuele aanbod en prijzen.

Plus 
Voor eigen medewerkers

√ 24/7 Helpdesk, support op afstand
√ Monitoring technische werking lader
√ Software updates
√ Automatische verrekening energie-

kosten, achteraf
√ Toegangsbeheer laadpassen

Prijs per lader, per maand

Lader met één aansluiting
€ 4,13 excl. btw

Lader met twee aansluitingen
€ 6,61 excl. btw



√ Privégebruik thuislader 
√ Inzicht in gebruik met de app
√ Starten / Stoppen laadsessie met de 

app
√ Publiek laden in Nederland en  

Europa (325.000+ laadpunten)
√ Automatische facturatie, achteraf
√ Voor een vast bedrag per maand

Prijs per laadpas of laad-token,  
per maand

Laadpas
€ 3,31 excl. btw

Laadpas
Een laadpas voor heel Europa



Hoe kies ik de lader die bij mij past?
Het aanbod van laders (merken, modellen, uitvoeringen) is groot. Wij adviseren je graag over 
welke oplossing het beste aansluit op jouw situatie en behoeften. Vanzelfsprekend werken we 
alleen met de beste producenten van laders samen.

Beheren van meerdere merken  
laders
Met het ConnectNed-beheerplatform kun je een groot aantal merken van laders koppelen  
en beheren. De laders van deze fabrikanten zijn allemaal uitgebreid getest en gevalideerd.



Keuze uit laadpas of sleutelhanger
Je kunt bij ons kiezen uit een laadpas of een sleutelhanger. Per 
bestelling is de aanschaf van een eerste laadpas (of sleutelhanger) 
gratis als je ook een laadbeheerabonnement afsluit voor de lader.



De ConnectNed app
Kies je voor een laadoplossing en laadpas van ConnectNed? Dan kun je gebruikmaken van 
de handige ConnectNed app voor op je smartphone. Blijf in controle en download de app via 
de App Store of Google Play.

Inzicht in al je kosten Betrouwbare data

Veilig laden in 
heel Europa

Makkelijk in 
gebruik



Helpdesk 24/7 bereikbaar
Heb je een probleem met je lader of laadpas? Dan zijn wij 24/7 bereikbaar  
via +31 (0)85 0 509 509.
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 ConnectNed: jouw aanspreekpunt voor de beste laadoplossing. 
Meer informatie over ConnectNed en actuele prijzen vind je op: www.connectned.nl.  

Neem gerust vrijblijvend contact op met een ConnectNed dealer om alle mogelijkheden te bespreken. 
www.connectned.nl/dealers/megens-elektrotechniek

Megens Elektrotechniek | Achterbroek 25 | 6596 MP Milsbeek | T 0485 800 700 | www.megensbv.nl

√  Advies op maat    √  Compleet aanbod    √  Goed geregeld    √  Gemak    √  Vrijheid


