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Thuis opladen met slimme 
laadpalen

Thuis opladen

Kies de ultieme laadoplossing voor thuis of op 
kantoor. Onze laadoplossing omvat installatie en 
gebruik van een slim laadpunt en geeft toegang tot 
een compleet pakket slimme laadservices.

Eenvoudig en toegankelijk

Toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke 
laadpunten zijn klaar voor de auto's van vandaag en 
morgen. Onze zorgvuldige installatie neemt u alle 
zorgen uit handen.

Laadpuntpakketten voor thuis
Onze pakketten bevatten gebruiksvriendelijke, 
toekomstbestendige installaties en toegang tot 24/7 
helpdesk, regelmatige firmware-updates en extern 
laadpuntbeheer.

Al onze laadpunten zijn gecertificeerd, 
weerbestendig en verbonden met internet. Ze zijn 
verkrijgbaar in allerlei kleuren, zodat uw laadpunt 
perfect bij uw woning past.

Onze partner voor laadpalen

Haal meer energie uit je auto met V2G

Met Vehicle-to-Grid (V2G) technologie levert een 
elektrische auto een nog grotere bijdrage aan een 
emissievrije wereld door een verregaande integratie 
met hernieuwbare energie. V2X betekent Vehicle-to-
everything, waarbij niet alleen stroom kan worden 
teruggegeven aan het elektriciteitsnet, maar ook aan 
een huis of kantoor.

Het V2X device kenmerkt zich door haar kleine 
afmeting en lichte gewicht, reageert snel en is 
daarmee een goede combinatie met zonnepanelen. 
Het V2X device kan aan de muur bevestigd worden 
en is daarom tevens geschikt voor thuisladen.

Slim laden

Bekijk, beheer en bewerk uw laadoplossing op 
afstand. En laat het Dynamic Power Management 
voor optimaal gebruik van de beschikbare energie 
zorgen.

Uitmuntende service

Onze ZonderGas Partner is de vertrouwde partner 
van toonaangevende bedrijven in heel Europa 
dankzij hun probleemloze installatie, gegarandeerde 
99% uptime en 24/7 ondersteuning.

Bi-directionele laadpaal 

Wie voor het eerst kennismaakt met de 10 kW V2G-wallbox 
van Venema E-mobility Charge Systems, zal de fraaie 
vormgeving direct opmerken. 

Gekozen is om de wallbox te voorzien van een strakke 
behuizing waarbij met ledverlichting de status van de V2G-
lader direct zichtbaar is.

Naast de fraaie vormgeving is de 10 kW V2G-wallbox van 
Venema voorzien van materialen die van hoogwaardige 
industriële kwaliteit zijn. Hierdoor heeft de gebruiker de 
zekerheid van een lange levensduur. Om deze reden geeft 
Venema standaard 3 jaar garantie op de 10 kW V2G-
wallbox.

Het laadsysteem bedient u met uw smartphone of laadpas. 
U zult geen onnodige knoppen tegenkomen op deze 
gebruiksvriendelijke 10 kW V2G-wallbox.


