
 

STAP VOOR STAP

Elektrisch Voertuig (EV) 
& Laadinfra Scan

Vraag de EV & Laadinfra 
Scan aan bij E-PACT.

Met de eerste fase van de EV & Laadinfra 
Scan krijg je inzicht in de verwachte 

opbrengsten voor milieu en portemonnee   
bij overstap op een elektrisch wagenpark.

De EV & Laadinfra Scan wordt  
uitgevoerd door een ervaren consultant 

uit het E-PACT Kennis Consortium.

Je medewerkers doorlopen de  
gratis e-AutoKeuzeHulp, zodat ze  

weten welke elektrische auto aansluit  
bij hun wensen en behoeften.

Je data wordt, anoniem en  
onder AVG, gedeeld met 
E-PACT voor onderzoek  

naar Slim Laden.

Aan de hand van de resultaten besluit je  
welke vervolgstappen je wilt maken richting een  
elektrisch wagenpark. Hier kunnen E-PACT en  

Zuid-Limburg Bereikbaar je uiteraard bij helpen.

De tweede fase biedt inzicht in technische 
implementaties (investeringsplaatje voor 
laadpalen, netaansluiting en kansen om  
te laden met (eigen) duurzame bronnen).
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Wil jij zorgen dat jouw medewerkers straks veilig én duurzaam 
(blijven) reizen? En heb je behoefte aan inzicht in de mogelijkheden  
van elektrisch rijden voor jouw organisatie of bedrijf? Laat dan door  
een ervaren consultant uit het E-PACT Kennis Consortium de EV & 
Laadinfra Scan uitvoeren.

Met de onafhankelijke EV & Laadinfra Scan krijg je inzicht in de wijze 
waarop jouw wagenpark kan worden omgebouwd van fossiel naar 
elektrisch. Door middel van een analyse van je huidige wagenpark  
wordt er een vergelijking gemaakt met de beschikbare elektrische 
modellen inclusief besparingen – in euro’s en CO2 –, benodigde  

laadinfra, investeringen en de mogelijkheden tot Slim Laden. Daarbij 
kunnen je medewerkers gratis gebruik maken van de e-AutoKeuzeHulp 
die hen helpt bij het maken van de juiste keuze voor een elektrische  
auto. 

Door subsidie van de Provincie Limburg kunnen Limburgse bedrijven 
tegen lagere kosten (€ 2.000 i.p.v. € 4.800) gebruik maken van de 
EV & Laadinfra Scan. Zuid-Limburg Bereikbaar stelt in 2020 voor 
aangesloten convenant partners een extra tegemoetkoming van  
€ 500 ter beschikking. De kosten voor de scan bedragen hierdoor  
€ 1.500 exclusief BTW. 

Elektrisch Voertuig (EV) & Laadinfra Scan 

Elektrisch wagenpark: hoe zet jij de volgende stap?

Meer weten over EV & Laadinfra Scan voor jouw bedrijf?  
Kijk op: zuidlimburgbereikbaar.nl

Dien je verzoek om bijdrage in bij Zuid-
Limburg Bereikbaar. In de bijdrageregeling 

op onze website lees je hoe dit werkt.

http://www.zuidlimburgbereikbaar.nl
https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/onze-producten/bewuster-autorijden/doe-de-ev-scan/

