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NewMotion
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. Dit doen we door bekroonde slimme laaddiensten te bedenken, 
ontwikkelen en te ondersteunen, waaronder laadpunten, een mobiele 
app en een laadpas die toegang bieden tot tienduizenden laadpunten, 
verspreid over Europa. Met enkele van de meest gepassioneerde 
en ervaren professionals aan onze kant, zorgen we ervoor dat elke 
laadoplossing naar volle tevredenheid wordt geleverd. We laten onze 
klanten kennismaken met de grondbeginselen van slim laden en bieden 
geavanceerd inzicht, toezicht en advies om hun auto, wagenpark of 
laadlocatie te optimaliseren, en zo de beste ervaringen te bieden, elke dag 
opnieuw.
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Laadpunten & 
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voor Thuis
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Home Line

Het thuis aansluiten van een 
NewMotion-laadpunt is heel 
eenvoudig. Met de persoonlijke 
installatieservice en ondersteuning 
beschikt u in een mum van tijd 
over uw eigen laadpunt.

NewMotion brengt de ultieme laadervaring bij u thuis dankzij 
cloud-connected, veilige en bekroonde laadpunten in combinatie 
met slimme diensten voor ieder type woning.

Laadproducten voor Thuis 
Met type 2 socket.

32001 Home Standard
 Laadsnelheid/vermogen: 3,7 kW

32011 Home Fast
 Laadsnelheid/vermogen: t/m 22 kW*

32021 Home Advanced 2.0
 Laadsnelheid/vermogen: t/m 22 kW*

* De standaardinstelling van de het laadpunt is 16A. Wanneer gewenst,  
kunnen wij dit kosteloos op afstand voor u aanpassen.

Vaste kabel

Doordat ons laadpunt een functioneel design combineert 
met slimme technologie, biedt het product u de optie om 
uw auto gemakkelijk te laden en uw laadkabel schoon en 
van de grond af te houden. Bent u de enige gebruiker? 
Bestel het laadpunt met een vaste kabel. Maken meer 
mensen van uw laadpunt gebruik? Bestel het laadpunt 
zonder vaste kabel voor de flexibiliteit om alle soorten 
elektrische auto’s op te laden.
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Abonnementen 
voor Thuis
Haal alles uit uw slimme laadpunt
Onze abonnementen bieden u de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van uw 
intelligente laadpunt. Profiteer van slimme diensten zoals real-time inzichten en automatische 
vergoeding, die uw laadervaring optimaliseren. Lees verder voor meer informatie over de 
abonnementsmogelijkheden. 

 Home Standard/Fast
 Kies uw optionele slimme upgrade om optimaal 

gebruik te maken van onze intelligente laadpunten 
• 24/7 klantenservice.
• Regelmatige firmware updates.
• Online beheer van uw laadpunt.
• Laadsessie inzicht en historie: monitor data zoals aantal 

laadsessies, kWh verbruik en CO2 besparing.
• De functie om laadsessies te exporteren.
• Plug & Charge.
• Remote Control functionaliteit die u toestaat om uw 

laadsessie op afstand te starten, resetten of stoppen.
• Email notificaties.
• Maandelijks contract - Optie om op elk gewenst 

moment stop te zetten.

10181 Dynamic Power Management
 Optimale laadsnelheid zonder overbelasting  

van uw elektriciteitsaansluiting
• Laad altijd op optimale snelheid, zodat uw elektrische 

auto op welk moment dan ook klaar is voor vertrek.
• Vermijd overbelasting van uw elektriciteitsaansluiting thuis.
• Vermijd een dure verzwaring van uw elektriciteitsaansluiting.

  
Dynamic Power Management zorgt ervoor dat de 
beschikbare elektriciteit van uw huisaansluiting 
dynamisch wordt verdeeld en gedistribueerd tussen 
uw huis en uw laadpunt. Deze dienst is alleen mogelijk 
in combinatie met de Home Advanced.

10081 Plus *
 Verdien geld door uw Home Advanced 

laadpunt te publiceren. De essentiële add-on 
resulteert in het bereiken van top prestaties 
van de Home Advanced, voor u en uw gasten. 
Ons abonnement maakt het eenvoudig om 
vergoeding te ontvangen voor energiekosten en 
is inclusief:
• Gastgebruik.
• Automatische vergoeding van gastgebruik kosten.
• Beheer van laadpas toegang (bijvoorbeeld; gratis laden 

voor buren).

*  Dit abonnement is noodzakelijk bij de aanschaf van 
een Home Advanced laadpunt en wordt automatisch 
toegevoegd aan ons aanbod.

10144 
of 10146
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Laadpunten & 
Abonnementen 
voor Bedrijven
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Business Line

NewMotion laadpunten 
zorgen voor de ultieme 
laadervaring met een focus 
op lage investeringen  
en optimaal gebruik.

NewMotion levert slimme, toekomstbestendige laadoplossingen 
voor zakelijke locaties. Onze cloud-verbonden laadpunten bieden in 
combinatie met onze intelligente laaddiensten een laadoplossing die 
perfect aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Laadproducten voor Bedrijven
Met type 2 socket,  
en laadsnelheid/vermogen tot 22 kW.

32041 Business Pro 2.1
 Master laadpunt in  

Dynamic Power Solutions configuratie 

32031 Business Lite 2.1
 Slave laadpunt in  

Dynamic Power Solutions configuratie

Deze afbeelding toont  
twee laadpunten op een paal.  
Al deze producten worden 
apart verkocht. 
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Abonnementen 
voor Bedrijven
Eenvoudig beheer van uw laadlocatie
Onze abonnementen helpen u om uw laadlocatie eenvoudig te beheren en het gebruik van 
uw laadpunten te optimaliseren. Profiteer van slimme diensten zoals real-time inzichten en 
automatische vergoeding. Lees verder voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden. 

10081 Plus*
 Ons abonnement maakt het beheren van uw laad 

locatie erg gemakkelijk:  
• Gastgebruik.
• Automatische vergoeding van gastgebruik kosten.
• Beheer van laadpas toegang (bijvoorbeeld; gratis laden 

voor werknemers).

 Krijg daarnaast toegang tot onze standaard functies:  
• 24/7 klantenservice.
• Regelmatige firmware updates.
• Online beheer van uw laadpunt.
• Laadsessie inzicht en historie: monitor data zoals aantal 

laadsessies, kWh verbruik en CO2 besparing.
• De functie om laadsessies te exporteren.
• Plug & Charge.
• Remote Control functionaliteit die u toestaat om uw 

laadsessie op afstand te starten, resetten of stoppen.
• Email notificaties.

* Dit abonnement is noodzakelijk bij de aanschaf 
van een Business Pro en Lite laadpunt en wordt 
automatisch toegevoegd aan ons aanbod.

10224 Dynamic Power Sharing
 Optimale stroomverdeling

• Laad zo snel en efficiënt mogelijk op met  
de beschikbare elektriciteit.

• Automatische verdeling van de beschikbare 
stroomcapaciteit.

• Ideaal bij ingebruikname van meerdere laadpunten  
of toekomstige uitbreiding.

 Alleen beschikbaar voor een combinatie  
van de laadpunten NewMotion Business Lite  
en Business Pro. 
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Group Charge App
voor Bedrijven
Samen laden op het werk
Met onze Group Charge App kunnen bedrijven en hun medewerkers optimaal gebruik 
maken van de laadpunten van het bedrijf. Nu elektrisch rijden steeds populairder 
wordt, krijgen veel bedrijven te maken met hetzelfde probleem: volledig opgeladen 
elektrische auto’s die nog steeds op het laadpunt zijn aangesloten, bezetten de 
laadpunten voor anderen. Maak kennis met het sociale laadnetwerk voor bedrijven. 
Met de Group Charge App kunnen medewerkers in een besloten groep direct met 
elkaar communiceren via een chatfunctie, de actuele status van de bedrijfslaadpunten 
controleren, zien wie er aan het laden is, een melding ontvangen wanneer laadpunten 
beschikbaar zijn en collega’s vragen hun volledig opgeladen auto te verplaatsen.

10301 Group Charge App
 Voordelen voor bedrijven

• Laat uw werknemers efficiënter communiceren 
door hen minder tijd te laten verspillen aan overvolle 
WhatsApp-groepen.

• Verlaag uw totale eigendomskosten.
• Verlaag uw investering in (extra) laadinfrastructuur  

met wel 200%.
• Verhoog het gebruik van uw laadpunten met 200% en 

meet het sociale gedrag van berijders van elektrische 
auto’s (3 in plaats van 1 berijder per paal per dag).

• Maximaliseer het totaal aantal elektrische kilometers  
van uw wagenpark.

• Deel de status van laadpunten met medewerkers, 
zonder de laadlocaties bekend te maken aan externe 
bestuurders.

• Verhoog de tevredenheid onder uw medewerkers door 
de beschikbaarheid van de laadpunten te optimaliseren.

  Voordelen voor medewerkers
• Sluit aan in de rij en ontvang een notificatie zodra 

een laadpunt beschikbaar is.
• Vermijd overvolle WhatsApp groepen en neem 

direct persoonlijk contact op met collega’s via de 
chatfunctie.

• Stel collega’s op de hoogte dat hun volledig opgeladen 
auto het laadpunt nog steeds bezet houdt.

• Ontvang een bericht wanneer uw eigen auto volledig 
opgeladen is, zodat u ruimte kunt maken voor 
andere collega’s.

• Bekijk de actuele status van het laadpunt en wie het 
laadpunt in gebruik heeft.
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Maatwerk & 
Accessoires
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Kleuraanpassing

Kies uit een van onze kleuren,  
ga voor iets opvallends om elektrisch 
rijden te promoten of kies een kleur die 
bij uw huis of huisstijl van uw bedrijf past.

NewMotion laadpunten worden standaard geleverd met een witte 
kap (RAL 9010) en een grijze achterkant (RAL 7031).

Kleur op maat
Er zijn 3 extra standaard kleuren

RAL 7016

Grijs

RAL 9005

Zwart

RAL 6007

Groen

Individuele kleuren
Elke RAL klassieke kleur kunt u kiezen.
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Palen  
voor laadpunten
Het laadpunt kan zowel
aan de muur als op een
paal worden gemonteerd.

Wij adviseren u graag over uw 
specifieke locatie en wat onze slimme 
installatie kan betekenen voor u.

10046
Paal voor 1  
NewMotion laadpunt
Lengte: 113 cm

10047 

Paal voor 2  
NewMotion laadpunten
Lengte: 113 cm

10048 

Paal voor 1  
NewMotion laadpunt  
en verkeersborden
Lengte: 200 cm
Verkeersborden zijn niet  
in de prijs inbegrepen

10049 

Paal voor 2 
NewMotion laadpunten 
en verkeersborden
Lengte: 200 cm
Verkeersborden zijn niet  
in de prijs inbegrepen

10051 

Betonvoet voor 
bevestiging van paal in 
zachte ondergrond
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Verkeersborden 
voor laadpunten

10054 
Verkeersbord  
model “auto” *
Afmetingen:
30 x 45 cm (b x h)

10057 

Verkeersbord model 
“uitsluitend elektrische 
voertuigen” *
Afmetingen:
30 x 15 cm (b x h)

10056 

Verkeersbord model 
“Links en rechts” *
Afmetingen:
30 x 15 cm (b x h)

10045
Verkeersbordpaal **
Lengte: 330 cm

De verkeersborden kunnen geplaatst worden 
aan de muur (bevestiging wordt standaard 
geleverd bij het laadpunt) of op een paal. 

*  Inclusief beugels (diameter van 48 mm)
 voor ofwel paalbevestiging of voor 

muurbevestiging. Dit is afhankelijk 
 van de bestelling.
** Niet geschikt voor laadpaal-bevestiging
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NewMotion 
Laadpas
Tweederde van de 
elektrische rijders in 
Nederland gebruikt 
onze laadpas.

NewMotion Laadpas
 Uw auto in heel Europa opladen.
 Altijd groene stroom op publieke laadpunten in Europa.
 Alle openbare laadpunten, laadtarieven en realtime 

beschikbaarheid eenvoudig te vinden met  
de NewMotion App.

 Altijd online inzicht in uw laadkosten.
 Nooit meer declareren, automatische incasso  

en btw-gespecificeerde factuur.

Wordt een e-Mobility 
Service Provider

Zou u geïnteresseerd zijn 
in laadpas diensten onder 
uw eigen merknaam?

Bekijk ons e-MSP aanbod  
op onze website
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Heeft u vragen?
Ons klantenservice team staat 
24/7 voor u klaar.

Bel ons:
+31 88 010 9500

Email
klantenservice@newmotion.com

Download onze app

www.newmotion.com

We zijn enthousiaste voorvechters van elektrisch rijden en slim laden. Naarmate het 
netwerk groeit, wordt elektrisch rijden steeds vanzelfsprekender. Vandaag zijn we 
er trots op dat we Europa’s grootste partner voor elektrisch laden zijn.
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prijslijst

Product-nr. Producten Prijs (ex BTW)

NewMotion laadpunten
32001 Home Standard 2.1 | 3.7 kW € 660,33
32003 Home Standard 2.1 | 3.7 kW met vaste kabel type 1 5 meter € 759,50
32004 Home Standard 2.1 | 3.7 kW met vaste kabel type 2 5 meter € 759,50
32005 Home Standard 2.1 | 3.7 kW met vaste kabel type 1 8 meter € 796,69
32006 Home Standard 2.1 | 3.7 kW met vaste kabel type 2 8 meter € 796,69
32011 Home Fast 2.1 | t/m 22 kW € 742,98
32013 Home Fast 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 1 5 meter € 842,15
32014 Home Fast 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 2 5 meter € 862,81
32015 Home Fast 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 1 8 meter € 879,34
32016 Home Fast 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 2 8 meter € 904,14
32021 Home Advanced 2.1 | t/m 22 kW € 908,26
32023 Home Advanced 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 1 5 meter € 1.007,43
32024 Home Advanced 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 2 5 meter € 1.028,09
32025 Home Advanced 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 1 8 meter € 1.044,62
32026 Home Advanced 2.1 | t/m 22 kW met vaste kabel type 2 8 meter € 1.069,42
32041 Business Pro 2.1 | t/m 22 kW (master) € 1.049,00
32031 Business Lite 2.1 | t/m 22 kW (slave) € 899,00

Montage*
10046 Paal voor enkel NewMotion laadpunt - 113 cm € 105,00
10047 Paal voor dubbel NewMotion laadpunt - 113 cm € 130,00
10048 Paal voor enkel NewMotion laadpunt en voor verkeersbord - 200 cm € 159,00
10049 Paal voor dubbel NewMotion laadpunt en voor verkeersbord - 200 cm € 185,00
10051 Betonnen voet (voor zachte ondergrond) € 79,00

* Beugels (diameter van 48 mm) voor paal– of muurbevestiging worden standaard met het laadpunt meegeleverd.

Accessoires
10059 Verkeersbord 'laadlocatie' (montage aan wand) - 30 x 45 cm (b x h) € 75,00
10054 Verkeersbord 'laadlocatie' (montage op paal) - 30 x 45 cm (b x h) € 75,00
10062 Verkeersbord 'uitsluitend elektrische voertuigen' (montage aan wand) - 30 x 15 cm (b x h) € 49,00
10057 Verkeersbord 'uitsluitend elektrische voertuigen' (montage op paal) - 30 x 15 cm (b x h) € 49,00
10061 Verkeersbord 'twee pijlen' (montage aan wand) - 30 x 15 cm (b x h) € 49,00
10056 Verkeersbord 'twee pijlen' (montage op paal) - 30 x 15 cm (b x h) € 49,00
10045 Losse paal voor verkeersborden - 330 cm € 69,00

45001
Dynamic Power Management - Home 1-fase module
(in combinatie met Dynamic Power Management - Home Abonnement) € 57,02

45002
Dynamic Power Management - Home 3-fase module
(in combinatie met Dynamic Power Management - Home Abonnement) € 81,82

Kleuren*
BN Standaard kleur (RAL 7016  RAL 9005  RAL 6007) € 95,00
BS Kleur op maat (RAL classic) € 115,00

* De NewMotion laadpunten worden geleverd standaard met een witte voorkant behuizing (RAL 9010) en grijs terug (RAL 7031).

Abonnement 
10144 Home Standard abonnement Maandelijks € 3,00
10146 Home Fast abonnement Maandelijks € 3,00
10081 Plus Maandelijks € 4,00
10181 Dynamic Power Management - Home Maandelijks € 4,13
10224 Dynamic Power Sharing Maandelijks € 5,00
53002 Entry Jaarlijks € 96,00
10301 Group Charge App per gebruiker Jaarlijks € 58,80

Verzend- en verwerkingskosten*
10171 Alleen laadpunten - S € 15,00
10172 Alleen laadpunten - M € 30,00
10173 Alleen laadpunten - L € 50,00

10174 Laadpunten & Accessoires / Palen / Betonnen voeten - S € 42,50
10175 Laadpunten & Accessoires / Palen / Betonnen voeten - M € 70,00
10176 Laadpunten & Accessoires / Palen / Betonnen voeten - L € 95,00

We hebben de verzend- en verwerkingskosten opgesplitst in 'Kleine' 'Medium' en 'Grote' zendingen.
De kosten zullen variëren als de zending alleen laadpunten omvat of als de zending ook accessoire(s), paal (palen) en / of betonnen voeten(en) omvat.
Kleine = 1, Medium = 2-4, Grote = 5 of meer.

Disclaimer: 
De prijslijst is geldig vanaf 1 mei 2019. Alle voorafgaande prijslijsten vervallen. Wijzigingen in specificaties en prijzen zijn voorbehouden. Alle 
genoemde prijzen kunnen ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest actuele prijzen zijn te vinden op www.
newmotion.com.




