Zie hieronder de laadtarieven per laadpaalexploitant. De naam van de
laadpaalexploitant staat op de laadpaal vermeld. Alle hier genoemde tarieven
zijn inclusief BTW vermeld.

Allego Snelladers
• Standaardtarief: €0,69 per kWh
• Overschiestraat 172, Amsterdam (2x) €0,38/kWh
• Hobbemakade 100, Amsterdam (2x) €0,38/kWh
• Transformatorweg 28, Amsterdam (2x) €0,38/kWh
• Strawinkskylaan 2, Amsterdam (2x) €0,38/kWh
• Amsterdam Centraal Station (alleen taxi’s) €0,38/kWh
• Raadhuisplein 87, Krimpen aan de IJssel €0,40/kWh
• Struytse Hoeck 62 tegenover BCC, Hellevoetsluis – Starttarief €2,25 en
€0,30 per minuut
• Mister Green: Rijksweg A12, Shell Haarrijn, Harmelen €0,49/kWh

Allego overige locaties (bedrijven, hotels etc.)
• Standaard: €0,39/kWh

Allego Publieke laadpunten:
• Standaardtarief: €0,37/kWh
• Gemeente Arnhem: €0,31/kWh + €1,20 per uur
• Gemeente Almere: €0,31/ kWh

Allego België
• AC laden: max €0,39/kWh
• DC laden: max €0,69/kWh

Allego Duitsland
Let op: er kunnen extra kosten gerekend worden door de eigenaar van het
laadstation (partner van Allego)
• Per laadsessie €7,50

BlueCorner
• €0,40/kWh voor AC-lader
• €0,69/kWh voor DC-lader (snellader)

Blue Current
• €0,29/kWh voor AC-lader

Ecotap / Last Mile Solutions / Charge Point
• Variërend kWh tarief per laadstation
• Max. €0,47/kWh
• Max. €0,21 per minuut
• Max. €0,64 starttarief

EV-Box
• Gemiddeld €0,34/kWh. LET OP: EV-BOX rekent boven op het ingestelde
tarief door de klant nog een toeslag van 8% voor laadpassen van andere
providers.

EVnetNL
• €0,35/kWh
• €0,61 starttarief

Eneco
• €0,36/kWh

Fastned (DC laden)
• €0,59/kWh

Greenflux
• Bij bedrijven €0,24 – €0,36 / kWh
• Terschelling: €0,35/kWh + €0,61 starttarief
• ANWB laadpalen (DC): starttarief €2,42 en €0,30/kWh
• België: €0,40/kWh en €0,025/minuut
• MRA Noord-Holland, en Flevoland
– Daluren (20:00-16:59 uur) 0,35 euro per kWh
– Piekuren (17:00-19.59 uur) 0,37 euro per kWh
• Utrecht
– 0,27 euro per kWh
• Snelladers: Starttarief van €0,605 en €0,545

Ladenetz (Duitsland)
• AC laden: €0,48/kWh
• AC laden: €1,19/uur
• DC laden boven 22KW: €0,50 per minuut
• DC laden onder 23KW: €0,25 per minuut

Mister Green (Allego)
• €0,69/kWh

New Motion
• AC: €0,31/kWh
• AC 43kW: €0,50/minuut
• DC: €0,50/minuut

Vattenfall
• Standaard tarief: €0,3388/kWh
• Vattenfall Noord-Brabant en Limburg: €0,23/kWh
• Vattenfall Utrecht: €0,3267/kWh

Vattenfall
• Vattenfall Haarlemmermeer: €0,3025/kWh
• Vattenfall MRA laadpalen: €0,315/kWh (dit wordt met een sticker
aangegeven)
• Vattenfall snelladers McDonalds: €0,55/kWh

MRAe-netwerk
• AC laden: €0,34/kWh
• AC laden Utrecht: €0,351/kWh
• Snelladers: €0,66/kWh

PitPoint Brussel
• €0,3605/kWh (minimaal 5kWh per sessie)

Shell Recharge netwerk (DC)
• €0,35/kWh
*Prijzen zijn per 16-10-2020. Wijzigingen voorbehouden. De
laadpaalexploitant kan tarieven tussentijds aanpassen waardoor de prijzen
niet meer actueel zijn. Total zal altijd de per kilowattuur (€/kWh) prijs van de
laadpaalexploitant één op één doorzetten al dan niet met een de toeslag per
laadsessie (afhankelijk van de door jouw afgesloten Vroaming propositie).

