Installatie prijzen en voorwaarden
Het installatiepakket omvat de installatie van uw laadpaal of wandlader bij u
op locatie door een gecertificeerde monteur van Sources NRG. Na het
afronden van uw bestelling neemt de installateur binnen 1 à 2 werkdagen
contact met u op. Hij zal dan uw installatie met u doornemen en een
afspraak voor de installatie maken. De installatie vindt in overleg
doorgaans binnen 2 tot 4 weken plaats.

Wat krijgt u bij de bestelling van een installatie?
De installatie vindt plaats op elke gewenste locatie in de provincies van ons
standaard werkgebied: Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel
en Utrecht. Installatie buiten dit werkgebied is mogelijk. Het standaard
installatiepakket is geschikt voor de meeste standaard situaties en is
inclusief:
●
●
●
●
●

Voorrijkosten*
Arbeidskosten
Eenmalige inbedrijfstelling
Maximale 10 meter voedingskabel
Graafwerk tot 5 meter**

* Indien de installatie plaatsvindt buiten ons werkgebied dan worden er extra voorrijkosten in
rekening gebracht.

** Exclusief bestratingswerk

U betaalt alleen voor wat u nodig heeft. Als er meerwerk voor de installatie
van uw laadpaal nodig is, factureert Sources NRG u de kosten van dat
meerwerk achteraf volgens onderstaand overzicht:

Bekabeling

Voedingskabel boven de 10
meter

Prijs per meter (m)

1-fase – 16A (3,7 kW)

€ 4,50

1-fase – 32A (7,4 kW)

€ 6,70

3-fase – 16A (11 kW)

€ 8,10

3-fase – 32A (22 kW)

€ 10,80

Type kabel

Prijs per meter (m)

Datakabel

€ 2,80

Signaalgrondkabel

€ 4,80

Bestratingswerk, graafwerk en opbouw

Type bestrating

Prijs per meter (m)

Bestrating tegelmaat max.
50x50cm

€ 32,50

Bestrating tegelmaat vanaf 51×51
cm

€ 42,50

Grind

€ 32,50

Graafwerkzaamheden boven 5
meter

€ 30,00

Opbouw in buis excl. kabel

€ 9,50

Extra materialen en werkzaamheden
Levering èn installatie van extra materialen zoals een aardlekautomaat
(aparte groep). Dit is alleen nodig wanneer er bijvoorbeeld geen vrije groep
beschikbaar is.

Type component

Prijs per component incl.
montage

1-fase aardlekautomaat

€ 95,00

3-fase aardlekautomaat

€ 185,00

1- fase kWh-meter MID

€ 55,00

3-fase kWh-meter MID

€ 145,00

Extra kast bij aardlekautomaat
(bij geen
ruimte in de bestaande
groepenkast)

€ 75,00

Installatie van Load Balancing
component

€ 150,00

4-polige hoofdschakelaar leveren
monteren

€ 150,00

Montage van een dubbel
laadstation (met 2 socket
aansluitingen)

€ 350,00

Extra servicebezoek tbv. het
3-fase aansluiten nadat de
verzwaring vanuit de
netbeheerder is uitgevoerd.

€ 135,00

Demontage oud laadpunt

€ 150,00

Aanpassing van 1-fase naar 3-fase
Prijs incl. montage
Van 1x35A naar 3x25A (inclusief
nieuwe
hoofdschakelaar,
aardlekautomaat,
verdeling en arbeid)

€ 335,00 (exclusief eenmalige
kosten
netbeheerder)

Nieuwe meterkast
Iedere woning en ieder bedrijfspand is uniek. Er moet daarom altijd een
specifieke prijsopgave worden gemaakt, die aansluit op uw situatie. Wij
bespreken graag de mogelijkheden met u.

Type meterkast

Prijs incl. montage

Nieuwe 1-fase meterkast

Op aanvraag

Nieuwe 3-fase meterkast

Op aanvraag

Aanvullende voorwaarden
● De prijs van het genoemde installatiepakket is inclusief BTW.
● Een vooraf schouwing op locatie is mogelijk voor € 125,- incl. BTW.
● De prijs van eventueel bijkomende kosten is exclusief BTW.
● Overige of niet benoemde werkzaamheden en/of materialen zijn altijd op
basis van nacalculatie.
○ Indien zwaardere bekabeling noodzakelijk is, dan valt die niet onder de
10 meter bekabeling van de standaard installatie.
○ Extra arbeidsloon dat niet direct gerelateerd is aan de standaard
installatie wordt gefactureerd à € 65,- per uur exclusief BTW.

