Whitepaper

Elektrisch rijden is het
nieuwe rijden
Met elektrisch rijden kiest u voor duurzaamheid en comfort. Een
elektrische auto heeft vele voordelen: u heeft onder andere meer ruimte
in de auto dankzij de compacte accu en u rijdt altijd in een automaat.
Schakelen is dus verleden tijd. Daarnaast is een elektrische auto stiller
en trekt hij veel sneller op. U bent dan ook snel weg bij het stoplicht!

Introductie
In dit whitepaper kunt u
informatie vinden over het
duurzaam rijden met een
elektrische auto. Wat is elektrisch
rijden en wat is hybride rijden,
wat zijn de voordelen van
elektrisch rijden, wat zijn de
kosten, subsidiemogelijkheden
en hoe werkt het opladen.
Daarnaast geven we tips om de
actieradius te vergroten.
Dit whitepaper gaat u helpen bij
de overstap naar het elektrisch
rijden.

Duurzaam rijden
Een elektrische auto is beter voor
het milieu. Het is de groenste
manier van autorijden. Bij het
rijden stoten elektrische auto’s
geen CO2 of stikstof uit. Veel
onderdelen van elektrische
auto’s kunnen hergebruikt
of gerecycled worden. Ook
tijdens de productie wordt er
al rekening gehouden met de
uitstoot. Elektrisch rijden draagt
ook bij aan een betere lokale
luchtkwaliteit. Bovendien is er
minder geluidshinder van een
elektrische auto dan van reguliere
brandstofauto’s. Dit is voor
onoplettende voetgangers nog
weleens schrikken, omdat ze u
bijna niet aan horen komen.

OP TWEE MANIEREN ELEKTRISCH RIJDEN
De snelle opkomst van elektrische auto’s is, naast de stimulering
van de overheid, ook een resultaat van beschikbaarheid van nieuwe
technologie. Er komen steeds meer elektrische modellen met nog
betere prestaties. Elektrisch rijden kan op twee manieren. Afhankelijk
van het model en de uitvoering: 100% elektrisch of plug-in hybride
(PHEV).

1. 100% elektrisch
Bij een 100% elektrische auto wordt ervan uitgegaan dat er geen
extra wijze van aandrijving is. Het vermogen en koppel dienen geheel
door de elektromotor te worden geleverd. Bij een volledig elektrische
auto kunt u denken aan een Audi e-tron of Volkswagen ID.4.

2. Plug-in Hybrid
PHEV staat voor Plug-in Hybrid
Electric Vehicle, ofwel een
plug-in hybrid auto. Deze auto
is deels elektrisch en maakt
voor het andere deel gebruik
van brandstoffen, zoals benzine
en diesel. Het is mogelijk om
elektrisch te rijden op de
accu, en daarnaast ook op de
brandstoftank. De accu laadt op

door middel van een stekker die
in een laadpaal wordt ingeplugd
en de brandstoftank wordt,
zoals gewoonlijk, gevuld bij het
tankstation.
Bij een plug-in hybrid auto kunt
u denken aan een Volkswagen
Golf 8 GTE of ŠKODA OCTAVIA
COMBI iV.

VOORDELEN ELEKTRISCH RIJDEN
Elektrisch rijden biedt uiteraard niet alleen voordelen voor het milieu,
maar ook voor uzelf op financieel vlak. Het is mogelijk om aanspraak
te maken op subsidie. Voor meer informatie over de subsidies,
verwijzen wij u graag door naar Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Hier leest u meer over welke subsidie er wanneer
beschikbaar is en of u in aanmerking komt.
Met het aanschaffen van een volledig elektrische auto is het betalen
van wegenbelasting en aanschafbelasting ook verleden tijd. De
onderhoudskosten zijn daarbij ook lager vanwege het kleinere aantal
onderdelen.

ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH RIJDEN
Een elektrische auto heeft,
zoals eerder genoemd, minder
onderhoud nodig dan een
brandstofauto en is mede
daarom voordelig in gebruik.
De aandrijving van een
elektrische auto bestaat uit
een lader, een elektromotor en
een omvormer. Het onderhoud
van een elektrische auto bestaat

uit het vervangen van een
interieurfilter, remvloeistof
en een inspectieservice.
Banden, lampen, remmen en
ruitenwissers dienen uiteraard
ook gecontroleerd te worden.
Het vervangen van motorolie
is bij een elektrische auto niet
meer nodig.

DE ACTIERADIUS
De actieradius of de range is de afstand die een elektrische auto
maximaal op één acculading rijdt, zonder tussentijds bij te laden. Dit
is te vergelijken met het aantal kilometers dat een brandstofauto op
één tank rijdt.

Tips
De actieradius wordt beïnvloed
door de rijstijl. Hoe efficiënter
er wordt gereden, hoe meer
kilometers er met een accu
gemaakt kunnen worden. Met
de volgende tips, kunt u de
actieradius vergroten. Het is
aan te raden om het verbruik
van uw auto te verminderen
door een lagere snelheid aan te
houden, vaker uit te rollen en
de bandenspanning op orde te
houden. Goed gevulde banden
verminderen de weerstand op
de weg waardoor u zuiniger

Het gebruik en verbruik van
de elektrische auto en het
vermogen van het accupakket
bepalen hoe ver er gereden
kan worden. Grotere en zware
auto’s verbruiken logischerwijs
meer dan een kleine auto. Bij
brandstofauto’s gaat het om
het aantal verbruikte liters. Bij
elektrische auto’s hebben we
het over het aantal kilowattuur
(kWh).

rijdt. Bij een elektrische
auto is het van belang om
optimaal gebruik te maken
van regeneratief remmen. Dit
houdt in dat u vaker uw voet
van het gaspedaal af haalt, dan
remt de auto vanzelf af. Hierbij
wordt de energie die daarbij
vrijkomt gebruikt om de accu
bij te laden. Met een constante
snelheid verbruikt u minder
energie. Gebruik daarom bij
zowel hoge als lage snelheden
de cruise control.

OPLADEN
Het opladen van een elektrische auto is tegenwoordig heel simpel.
Langs de wegen in Nederland zijn er genoeg openbare laadpalen
en is het makkelijk om een elektrische auto op te laden. Er zijn
twee soorten openbare laadpalen, namelijk: gewone laadpalen en
snellaadstations.

Openbare laadpalen
Een openbare laadpaal is er bijvoorbeeld een die bij u in de straat
staat. Het volledig opladen duurt (afhankelijk van de paal en auto)
doorgaans tussen de 6-10 uur. Om gebruik te maken van een gewone
laadpaal zijn er abonnementen. U krijgt een pas of downloadt een
app om uzelf mee te identificeren. Voor privé laadpalen is er geen
abonnement nodig.

Snellaadstations
Er zijn ook snellaadstations. Hiermee laadt een elektrische auto
binnen 20-40 minuten voor 80% op. Precies tijd om even uw
mail bij te werken of een kopje koffie te drinken. Het tarief bij een
snellaadstation ligt wel hoger dan bij een normale paal, maar hier
krijgt u dus snelheid voor terug. Ook bij snellaadstations geldt dat het
mogelijk is om uw auto op te laden met een pas of een app.

Slimme laadoplossingen
Heeft u gekozen voor elektrisch rijden? Dan helpen wij u graag verder
met slimme laadoplossingen.
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biedt slimme laadoplossingen
aan. Auto Hoogenboom heeft
jarenlange ervaring op het
gebied van mobiliteit en is
in staat om u te ontzorgen
wanneer u besluit de stap naar
volledig elektrisch of plugin hybride te maken. Er zijn
twee laadpalen beschikbaar,
namelijk: een laadpaal voor
privé gebruik: Eve Single
Pro-line en een laadpaal voor
zakelijk gebruik: Eve Double
Pro-line.
Wij bieden ook de
laadpas aan. Deze is
te gebruiken in heel
Nederland en Europa.

Laadoplossingen voor de zakelijke markt
Revolt biedt slimme en duurzame alles-in-één laadoplossingen.
De Revolt-laders zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid
en gemak. De service van Revolt is beschikbaar via zorgeloze
abonnementen en omvat alle diensten, denk hierbij aan advies en
installatie tot jaarlijks onderhoud.

Bij Revolt betaalt u maandelijks een standaardtarief inclusief de
installatie, service en het onderhoud van de laadpalen. Revolt zorgt
ervoor dat de laadpalen op een professionele manier geïnstalleerd
worden en blijven voldoen aan de meest recente ontwikkelingen. Is
uw huidige laadpaal niet meer geschikt voor de nieuwste modellen
elektrische auto’s? Geen probleem, Revolt vernieuwt de laadpaal,
zodat uw bedrijf zich blijft onderscheiden in duurzaamheid en gemak.

De Revolt laadpalen zijn geschikt voor alle elektrische auto’s. Voor
meer informatie over de verschillende laadpalen en Revolt verwijzen
wij u door naar de website van Revolt.

Op reis met een elektrische auto
Het bereik van de nieuwe elektrische auto’s neemt steeds meer
toe. Dit geldt ook voor het aantal laadpunten. Nederland heeft op
dit moment de grootste laaddichtheid van Europa. In Europa zijn
er ruim 300.000 oplaadpunten. Met name in Noordwest-Europa is
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de laadinfrastructuur voor
elektrische auto’s, maar ook in andere Europese landen groeit het
laadnetwerk.

Met een elektrische auto naar het buitenland reizen vergt wat meer
voorbereiding. Het is niet vanzelfsprekend dat in elke woonwijk
of langs elke snelweg laadpalen staan én dat uw laadpas daarop
werkt. Er zijn wel handige apps als hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld
ChargePoint, Chargemap of Fastned. Ook in Google Maps kunt u
zoeken op Laadstations voor elektrische voertuigen en ANWB heeft
een ‘Routeplanner elektrische auto’ die voor uw specifieke elektrische
auto de route met laadpunten weergeeft.

Ook bij accommodaties wordt vaak weergegeven of er een oplaadpunt
voor elektrische voertuigen (in de buurt) is. Bij Booking.com kunt u
bijvoorbeeld gemakkelijk accommodaties met laadgelegenheid zoeken.

KOSTEN VAN
ELEKTRISCH RIJDEN
Een elektrische auto is in
aanschaf misschien nog wat
duurder dan een reguliere
brandstof auto, maar
daarentegen bespaart u op
andere vlakken.
De maandelijkse kosten zijn
bijvoorbeeld bij een elektrische
auto een stuk lager.
De onderhoudskosten zijn
lager, omdat een elektromotor
minder complex is dan een
verbrandingsmotor. Tevens
geldt er geen wegenbelasting
en BPM.

ZAKELIJK VOORDEEL
De Milieu-investeringsaftrek
(MIA) is een subsidie vanuit
de overheid die ondernemers
stimuleert om te investeren in
duurzame bedrijfsmiddelen.
Elektrische bestelauto’s
en personenauto’s met
geïntegreerde zonnepanelen
komen hiervoor in aanmerking.
Lees hier meer over MIA.
Zakelijke rijders betalen bij
aanschaf van een elektrische
auto in 2023 en 2024 slechts
16% bijtelling tot een bedrag
van € 30.000,-.

ELEKTRISCH RIJDEN SUBSIDIE | PARTICULIEREN
De overheid stimuleert
elektrisch rijden onder andere
met de Subsidie Elektrische
Personenauto’s Particulieren
(SEPP). Zo kwam u dit jaar in
aanmerking voor maximaal
€3.350 subsidie op de aanschaf
van een nieuwe, 100%
elektrische auto (ook geldig
i.c.m. Private Lease) €2.000
subsidie op een occasion. Op
30 mei 2022 was het budget
voor dit jaar overtekend. U
kunt dit jaar geen aanvraag
meer doen. De subsidies zijn
beschikbaar zolang er budget
is. Vanaf 2 januari 2023 is het

weer mogelijk om de SEPP
aan te vragen voor een nieuwe
elektrische personenauto
met een koop- of
leaseovereenkomst die u sluit
op of na 1 januari 2023. Voor
een nieuwe auto (ook geldig
i.c.m. Private Lease) is het
subsidiebedrag in 2023 €2.950
en voor een gebruikte auto
€2.000. Deze subsidieregeling
loopt tot en met 31 december
2024 en zolang er budget
beschikbaar is.

Geen wegenbelasting (MRB)
Geen aanschafbelasting (BPM)
Goedkopere onderhoud
Lagere bijtelling
Minder onderhoud
Goedkoper dan brandstof

De voordelen
op een rijtje
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skoda.nl/elektrisch-rijden
volkswagen.nl/elektrisch-rijden/opladen/actieradius
volkswagen.nl/elektrisch-rijden/opladen/laadpalen/openbare-laadpalen
volkswagen.nl/elektrisch-rijden/onderhoud
anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/waar-staan-de-oplaadpunten
revoltincharge.com/blogs-nl/revolt-en-volkswagen-bedrijfswagens-gaan-samenwerking-aan-voor-alles-in-een-elektrisch-wagenpark

Wilt u meer weten over elektrisch rijden? Neem contact op.
autohoogenboom.nl | 010-410 56 00 | info@autohoogenboom.nl

