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DIC laadpassen zijn gratis verkrijgbaar, wij rekenen geen opstart en vaste 

kosten per maand of per jaar. Deze pasjes zijn aan te vragen en te registreren 

via de site www.diclaadsystemen.nl

Een oplaadpunt met een RFID passysteem is voorzien van een vaste 

simkaart, deze simkaart wordt gekoppeld aan het beheersysteem van de 

eindklant of beheerder van de oplaadpunten. Er zijn 2 mogelijkheden, voor 

eigen gebruik of voor openbaar gebruik.

EIGEN GEBRUIK
Bij gebruik van uw DIC oplaadpunten welke uitsluitend met eigen DIC laadpassen kunnen worden gebruikt wordt per

jaar € 48,00 in rekening gebracht voor één connector en voor het abonnement van de simkaart. Voor iedere extra 

connector wordt per maand € 1,50 in rekening gebracht.

De laadpasjes welke zijn gekoppeld aan uw eigen oplaadpunten kunnen naar wens ook gebruikt worden bij andere 

oplaadpunten in heel Nederland. Pasjes van andere laadpasaanbieders werken dan niet op het systeem, zo houdt u uw 

eigen oplaadpunten in eigen beheer. Via het account is het mogelijk laadpassen toe te voegen en het verbruik in te zien. 

OPENBAAR
Uw DIC oplaadpunten zijn geschikt voor alle laadpassen. Hiervoor is een account nodig met abonnement om het 

dataverkeer en het verbruik te registreren en te verbinden met het C.I.R.

De kosten hiervan zijn:

Voor de simkaart € 5,00 p/m en € 3,00 per Type-2 connector. 

Voorbeeld 1: De verbruikskosten voor 1 dubbel oplaadpunt zijn € 11,00 per maand. 

Voorbeeld 2: De verbruikskosten voor 3 dubbele oplaadpunten zijn € 23,00 per maand .

In het beheeraccount van uw oplaadpunten is het ook mogelijk om laadpassen toe te voegen. Maximaal 8 laadpalen 

met simkaart.

De eventuele vergoeding welke u ontvangt voor de geleverde stroom aan derden wordt automatisch verrekend met uw 

maandelijkse kosten. Als voorbeeld: U ontvangt € 23,00 voor het geleverde stroom erbruik, u betaalt per maand € 11,00  

dan wordt er automatisch € 12,00 bijgeschreven.
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TARIEF INSTELLINGEN:
Een tarief instelling is het tarief wat de klant betaald welke gebruik maakt van uw oplaadpunt.

Tarief 1 - Gratis:  Gratis laden.

Tarief 2 - Normaal: De klant betaald € 0,25 per kWh.

Tarief 3 - Hoog: De klant betaald € 0,50 opstartkosten en € 0,29 per kWh.

TARIEF VERGOEDING VOOR DE GELEVERDE STROOM
Normaal tarief:  De klant betaald € 0,25 per kWh. De eigenaar van het oplaadpunt ontvangt € 0,1818

Hoog tarief :  De klant betaald € 0,50 opstartkosten en € 0,29 per kWh. De eigenaar van het oplaadpunt 

ontvangt € 0,40 opstartkosten en € 0,22 per kWh.

Medio 2015 komt er een vrij instelbaar tarief bij, met dit tarief is het mogelijk per tijd eenheid een tarief  

te berekenen.
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