
1

2

3

4

5

6

7

8

MET UW MOBILITICS LAADOPLOSSING

U kiest via de online configurator uw gewenste

laadoplossing.

Mobilitics neemt binnen 2 werkdagen contact met u op

om de aanvraag te personaliseren.

U ontvangt per e-mail de uitnodiging om foto’s en

gegevens aan te leveren van uw meterkast en van de

gewenste locatie van de laadoplossing.

Mobilitics maakt met deze aanvullende gegevens de

persoonlijke offerte.

U ontvangt een persoonlijke offerte via de e-mail.

Zijn uw gegevens niet volledig of mist er nog iets

in uw offerte? Laat het ons weten via binnendienst@

mobilitics.nl of bel met 088 - 374 97 49. Wij stellen graag

aan de hand van uw wensen een aangepaste offerte op!

U geeft akkoord op de offerte.

Indien u akkoord gaat met onze offerte, kunt u de  

gegevens verrijken in de offerte. Hier geeft u onder  

andere aan of er thuisverrekening van toepassing is.

Mobilitics neemt binnen 2 werkdagen contact  

met u op en stemt de installatiedatum met u af.

Na ontvangst van de ondertekende offerte neemt

Mobilitics binnen 2 werkdagen contact met u op

betreffende de installatiedatum.

Mobilitics verzorgt op de afgesproken datum de

installatie van de laadoplossing.

U zorgt dat de meterkast opgeruimd is en de weg van

de meterkast naar de laadoplossing vrij is. Wanneer de

installatie via de kruipruimte plaats vindt, dient deze

toegankelijk en droog te zijn. De installatie neemt  

doorgaans een halve dag in beslag.

U ontvangt automatisch de vergoeding voor

de gemaakte laadkosten (indien van toepassing).

Mobilitics verzorgt dat de door u gemaakte laadkosten

automatisch belast worden aan uw werkgever.  

Dit vindt plaats nadat u uw laadoplossing één volledige  

kalendermaand in gebruik heeft.

Zijn uw werkelijke energiekosten

hoger dan ons standaard tarief van

€ 0,32 per kWh?

Geef uw wijziging door via:

www.mobilitics.nl/tariefwijziging.

U kunt zorgeloos laden met uw Mobilitics

laadoplossing!

Mobilitics

Laan der Verenigde Naties 95

3316 AK Dordrecht

T 088 - 374 97 49

E binnendienst@mobilitics.nl

WWW.MOBILITICS.NL

Zorgeloos laden


