BP FUEL AND CHARGE – VATTENFALL INCHARGE

Procedure laadpaal
U,
De
elektrische
rijder

PROCEDURE LAADPAAL

Aanvraag & installatie
Een week voor installatie ontvangt u
bericht dat de Go InCharge
portal is aangemaakt en dat u deze
kan activeren

U geeft bij de bestelling van uw
auto aan dat u een laadpaal wil
laten plaatsen. Wevi stuurt u
de berijdersverklaring.
U retourneert de getekende
verklaring aan Wevi

U

Indien nodig neemt
Vattenfall InCharge
neemt contact met u

Wevi verstuurt u de
Vattenfall InCharge intake link
U vult het toegestuurde
vragenformulier in.

De
installateur neemt
contact met u op voor
de installatie

De installatie wordt
getest en het gebruik
ervan aan u uitgelegd.

De installateur
installeert de laadpaal.

Als uw voertuig op het punt
staat om af te leveren vraagt
Wevi voor u de laadpas aan en
nodigt u uit voor de
thuislaadvergoeding
Reimbursementportal bp )

bp
levert uw laadpas
aan huis

U

AANVRAAG

INSTALLATIE

AFLEVERING VOERTUIG

PROCEDURE LAADPAAL

Thuislaadvergoeding
BP REIMBURSEMENT PORTAL

BP FUEL & CHARGE APP
U ontvangt uw laadpas.
U volgt de instructie van de
begeleidende brief en
download de BP F&C App

1. REGISTREER UW PAS

1. Voeg uw laadpaal-ID toe, deze vindt u in de
Vattenfall Incharge portal

VATTENFALL MY INCHARGE
In de Go Incharge portal vind u het Laadpaal ID (EVSEID)

2. Voeg uw Energietarief toe & Upload uw
Energiecontract.
In de Go Incharge portal dient u uw BP pasnummer toe
te voegen aan de GRATIS PASSEN om zo uw laadpas
toegang te geven om te laden
U ontvangt een uitnodiging
voor de Reimbursement portal
Door middel van uw laadpasnummer maakt u een BP
account aan.

Om in te loggen gebruikt u uw
bp Account

3. Voeg uw bankgegevens toe voor de uitbetaling

U

?
BP ACCOUNT AANMAKEN

REIMBURSEMENT PORTAL AANVULLEN

MY INCHARGE PORTAL INSTELLEN

PROCEDURE LAADPAAL

Laden & Vergoeding
Rekent kosten door
aan uw werkgever

Rekent kosten door
aan Wevi
U laadt met uw laadpas bij uw
laadpaal

Deelt de informatie
met bp.

U

Vergoedt
thuislaadvergoeding ¹

U

LADEN

1.

bp vergoedt de transacties achteraf tussen de 30-45
dagen.

VERREKENING

U gebruikt uw Thuislaadpunt van Vattenfall InCharge door uw
laadpas te scannen. De stroom die u gebruikt wordt automatisch
doorberekend aan Wevi. U krijgt automatisch een vergoeding,
gebaseerd op het stroomtarief dat u betaalt.

Tip: Verhoog uw Maandtarief
Omdat u meer stroom gaat verbruiken is het verstandig om uw
termijnbedrag bij uw energieleverancier te verhogen. Vattenfall
InCharge adviseert uw termijnbedrag te verdubbelen. Zo voorkomt
u een onverwachte eindafrekening. Meer informatie vindt u op
vattenfall.nl/maandbedrag

LADEN & TANKEN

Full Service installatie
Een full service installatie is inclusief:

✓ Laadpaal wordt gemonteerd op de meest logische positie
✓ Maximaal 6 meter graafwerk en herbestrating
✓ Maximaal 20 meter kabel
✓ Datakabel
✓ Maximaal 5 meter buisleiding
✓ Aardlekautomaat + installatie
✓ Indien gewenst op standvoet
✓ Optioneel: Vaste laadkabel
✓ Installatiekast
✓ Sparing boren
✓ Configuratie o.b.v. beschikbaar vermogen
✓ Testen en uitleg aan u

CONTACT

SERVICE & CONTACT
Bekijk hier de online Handleiding van
de Vattenfall Incharge Portal

Bij vragen over uw installatie
of storing op uw laadpunt:
incharge@vattenfall.nl

Handleiding
Vattenfall Incharge Portal

Overige vragen
servicdesk@wevi.nl

088 363 7991
(werkdagen

van 0800 – 2000 uur, storingen worden 24/7
beantwoord).

Bij vragen over de BP Fuel & charge pas
En/of de werking van de BP app:
reimbursement-service@trafineo.com

FAQ

Veel gestelde vragen
• Wordt de laadpaal vergoed door de werkgever?
Dat is afhankelijk van de afspraken met uw werkgever. Bekijk
hiervoor de uitnodigingsmail bij het uitzoeken van uw leaseauto.
• Wie bepaalt de meest logische positie?
Dat bepaalt Vattenfall bij u op locatie. Zij houden rekening met de
inbegrepen punten van de full-service installatie.
• Wat als ik meerwerk wens bij de installatie?
Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever wordt bepaald of
deze meerkosten in rekening worden gebracht.
• De laadkabel moet over gemeentegrond, wat nu?
Neem contact op met uw gemeente om de mogelijkheden te
bespreken.

