Voordeling en slim laden in heel Nederland!
Voordelig en slim laden in heel Nederland is nu mogelijk dankzij een samenwerking tussen de
MRA-Elektrisch en uw gemeente. GreenFlux is gevraagd deze pilot te faciliteren. Als
onderdeel van de pilot gericht op het verduurzamen van de samenleving, bieden wij u het
MRA-E Flex Laden pakket aan.
Met dit unieke laadpakket kunnen 50 EV-rijders twee jaar lang op elk laadpunt in Nederland
laden tegen een speciaal tarief, namelijk 0.28* euro per kWh in dal-uren en 0.35* euro per
kWh in de piek-uren (17.00 – 20.00 uur). Door buiten de piekuren te laden levert u op deze
manier niet alleen een bijdrage aan een duurzame energievoorziening, maar bent u ook nog
eens voordelig uit. Bovendien weet u voortaan vooraf precies wat u gaat betalen.
Bij GreenFlux laadpalen in de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Wijdemeren, krijgt de EV-rijder
met een MRA-E Flex Laden pakket krijgt automatisch uitgesteld laden tot 20.00 uur als de
laadpas na 17.00 uur wordt aangeboden. Mocht u haast hebben, dan kunt u via een handige
WebApp het laden eenmalig gelijk starten. Het piektarief van 0.35 euro per kWh wordt dan
berekend. Binnenkort wordt het ook mogelijk om het eenmalig direct starten met laden te
activeren via de mobiele applicatie van GreenFlux.
De EV-rijder kan met dit unieke pakket in heel Nederland laden voor het lage flex-tarief met
uitzondering van DC-snelladers. In de pilot onderzoeken de partners de technische
mogelijkheden en de effecten van tariefdifferentiatie. Om nauwkeurig de effecten van
tariefdifferentiatie te kunnen meten vragen wij aan deelnemers van de pilot om vooraf enkele
gegevens met ons te delen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u een MRA-E Flex laadpas aanvragen? Ga dan naar
www.greenflux.nl en vraag een pas aan. Plaats in het opmerkingenveld de tekst ‘MRA-E Flex
laden pakket’ en als er nog voldoende laadpakketten beschikbaar zijn in de pilot zal binnen
drie dagen uw pas naar u worden toegestuurd!
*genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

