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Procedure thuislaadpaal
BP FUEL AND CHARGE – VATTENFALL INCHARGE



PROCEDURE LAADPAAL

Wie doet wat
Het aanvragen en installeren van de thuislaadpaal & het instellen van de thuislaadvergoeding vergt 
wat samenwerking van verschillende partijen. Daarom willen we graag duidelijkheid scheppen door 
middel van deze procedure. Lees de instructies nauwkeuring en volg de stappen in de juiste 
volgorde op. Zo zorgen we er samen voor dat het proces op de juiste wijze wordt afgehandeld.

bp:
bp is de leverancier van de Fuel & Charge pas. Met deze pas kunt u thuis en onderweg laden en in sommige gevallen ook tanken.  bp verzorgt tevens de 
uitbetaling van uw thuislaadvergoeding. Belangrijk dat er bij een thuislaadpaal van Vattenfall ALTIJD geladen wordt met de bp F&C pas, anders vindt er geen 
vergoeding plaats.
bp maakt gebruik van de volgende portalen:

Fuel & Charge App:
Deze app is een handig middel om publieke laadlocaties en tankstations te vinden. 

Reimbursementportal:

In deze portal maakt u een account aan en vult u uw gegevens aan die van belang zijn voor de thuislaadvergoeding.  
bp heeft bijvoorbeeld de tarieven nodig van uw energiecontract en uw 
bankrekeningnummer voor de uitbetaling. 
U kunt “Trafineo” tegenkomen in deze communicatie. Dit is de partij die bp ondersteunt bij de betalingen.

Indien uw energietarief wijzigt kunt u dit in dit portaal aanpassen. Hier bent u als berijder zelf verantwoordelijk voor. 

Meer info

Meer info

https://bp-reimbursement.trafineo.com/login
https://apps.apple.com/nl/app/bp-fuel-charge/id1192209983
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trafineo.bp&hl=nl&gl=US
https://www.bp.com/nl_nl/netherlands/home/producten-en-services/wagenparkoplossingen/vrachtwagens-en-autobussen/nieuws/fuel---charge-app.html
https://bp-reimbursement.trafineo.com/login


PROCEDURE THUISLAADPAAL

Wie doet wat

Vattenfall:
Vattenfall is de leverancier van de thuislaadpaal / wallbox. Vattenfall deelt de informatie van de ladingen 
met bp voor het vergoeden van de ladingen.

Vattenfall maakt gebruik van de volgende portal:

Go InCharge Portal:

In dit portaal vindt u alles omtrent uw thuislaadpaal.
Ladingen, rapporten,  laadschema’s, etc. vindt u hier.

In dit portaal geeft u ook aan welke laadpassen er bij de 
thuislaadpaal mogen laden.

WEVI:
WEVI is uw mobiliteitspartner en verzorgt de begeleiding van de aanvraag.



PROCEDURE THUISLAADPAAL

In het kort
Het aanvragen en installeren van de thuislaadpaal & het instellen van de thuislaadvergoeding vergt 
wat samenwerking van verschillende partijen. Daarom willen we graag duidelijkheid scheppen door 
middel van deze procedure. Lees de instructies nauwkeuring en volg de stappen in de juiste 
volgorde op. Zo zorgen we er samen voor dat het proces op de juiste wijze wordt afgehandeld.

Aanvraag

Installatie

Registreren reimbursement portal

Reimbursement portal aanvullen

Reimbursement portal aanpassen

Go InCharge portal aanvullen

BP Fuel & Charge App gebruiken 

1.

2.

3.

5.

4.

4.1

6.



AANVRAAG

U

U geeft bij de bestelling van uw
auto aan dat u een 

thuislaadpaal wilt laten 
plaatsen. WEVI stuurt u de 

berijdersverklaring.
U retourneert de getekende

verklaring aan WEVI.

PROCEDURE THUISLAADPAAL

Aanvraag

WEVI verstuurt u de
Vattenfall InCharge intake link.

U vult het toegestuurde
vragenformulier in.

U

Indien nodig neemt
Vattenfall InCharge

neemt contact met u.

De
installateur neemt

contact met u op voor
de installatie.

Een week voor installatie ontvangt u
bericht dat de Go InCharge

portal is aangemaakt en dat u deze
kunt activeren.

1.

https://bp-aral.goincharge.com/#/login
https://bp-aral.goincharge.com/#/login


PROCEDURE THUISLAADPAAL

Installatie

INSTALLATIE

De installateur
installeert de thuislaadpaal.

AFLEVERING VOERTUIG

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

Als uw voertuig op het punt
staat om afgeleverd te worden 
vraagt WEVI voor u de F&C pas 

aan.

bp
levert uw F&C pas

aan huis.

2.



REIMBURSEMENT PORTAL REGISTREREN

PROCEDURE THUISLAADPAAL

Registreren reimbursement portal3

1 Ga naar de reimbursement
portal.
(https://bp-reimbursement.trafineo.com)

?

3. Klik op 
“Ik ben een bestuurder”.

4. Bij “heeft u een F&C 
kaart, selecteer  “Ja” en vul 
hierna uw kaartnummer en 
de vervaldatum in.

U vindt zowel het 
kaartnummer (18 cijfers), 
als de vervaldatum
(MM-YY) op de pas.

Naar de 
reimbursement

portal

5. Vul uw voornaam, 
achternaam en emailadres 
in. 

6. U ontvangt een mail op  
het door u ingevulde 
emailadres met een 
activatielink (deze kan in de 
ongewenste e-mail 
terechtkomen).

Tip: Houdt uw F&C pas bij de 
hand, u heeft deze 
pasgegevens nodig.

https://bp-reimbursement.trafineo.com/login


REIMBURSEMENT PORTAL AANVULLEN

2. Voeg bij “Wallbox Information” uw thuislaadpaal-ID en uw adres 
toe, de EVSE-ID vindt u in de Vattenfall InCharge portal.

Informatie over de Go-inchargeportal vindt u hier.

3. Volg de rest van de stappen, voeg uw 
energietarief toe, upload uw 
energiecontract &  vul uw 
rekeningnummer in voor uitbetaling¹.

PROCEDURE THUISLAADPAAL

Reimbursement portal aanvullen4

2. Stel uw wachtwoord in. Zorg 
dat het wachtwoord voldoet aan 
de gestelde eisen. 

1. Klik in de email op de link  
“Registratie Link”.

?1. BP vergoedt de transacties achteraf 
tussen de 30-45 dagen.

4. Uw ingevulde gegevens worden 
beoordeeld en bij een akkoord 
vrijgegeven.

De vergoeding is ingesteld en 
operationeel.

Laadsessies worden pas 
weergegeven wanneer de uitbetaling 
is geweest. Per uitbetaling wordt 
aangegeven welke sessies er 
uitbetaald zijn.

Voer hier uw Laadpaal Id
(EVSE) in welke u vindt in 

de Go-inchargeportal

Tip: de “ * ” (sterretjes), maken ook deel uit van het ID, Vul deze 
daarom ook hier in.

Tip: Onthoud uw inloggegevens. 
Hiermee kunt u later uw 
gegevens aanpassen. Tevens 
kunt uw met deze gegevens 
inloggen in de BP Fuel & Charge 
App.



REIMBURSEMENT PORTAL AANVULLEN

PROCEDURE THUISLAADPAAL

Reimbursement portal wijzigen4.1

1. Log in in de 
Reimbursementportal met de 
inloggegevens.

Ga naar 
reimbursementportal

Wijzigt uw energiecontract en wilt u de thuislaadvergoeding aanpassen? Volg dan onderstaande 
stappen.

?

2. Klik op “Mijn tarieven beheren” en vervolgens op 
“tarief aanpassen of toevoegen”.

Tip: hier kunt u tevens een herinnering instellen. U 
krijgt dan een herinneringse-mail om uw tarieven te 
updaten.

3. Kies uw scenario en volg de stappen. 4. WEVI beoordeelt de ingevulde 
gegevens en geeft akkoord. 

De vergoeding is geüpdatet.

https://bp-reimbursement.trafineo.com/login
https://bp-reimbursement.trafineo.com/login


PROCEDURE LAADPAAL

Go InChargeportal instellen 

?

5.

GO INCHARGE PORTAL INSTELLEN

1. Log in in de Go InCharge portal 
met de inloggegevens die u zijn 
toegestuurd ten tijde van de 
installatie van de thuislaadpaal.

Naar de Go-
Inchargeportal

2. Bij “Mijn laadpalen” vindt u het EVSE-ID nummer welke 
dient ingevoerd te worden als het EVSE-ID nummer in de 
Reimbursement portal.

3. In de Go InCharge portal dient u uw bp pasnummer toe te voegen bij 
“Beheer toegang” om zo uw laadpas toegang te geven om te laden.

* In dit portaal blijft de vergoeding altijd op €0 staan. De vergoeding gaat 
namelijk via de bp reimbursement portal.

https://bp-aral.goincharge.com/#/login
https://bp-aral.goincharge.com/#/login


BP ACCOUNT AANMAKEN

1. Download de Fuel
& Charge app uit de 
App of Playstore.

PROCEDURE THUISLAADPAAL

BP Fuel & Charge App gebruiken6

2. U krijgt een introductie 
van de app te zien waarbij 
alle mogelijkheden 
getoond worden. In de 
laatste stap kunt u 
inloggen.

U kunt inloggen met de 
inloggegevens die u heeft 
gebruikt in de 
reimbursement portal.

Tevens is het mogelijk 
om uw voertuig in de 
app in te stellen, zodat 
de app automatisch 
laadpalen laat zien met 
de juiste stekkervorm.

Gebruik de app om 
openbare laadpalen en 
tankstations te vinden. 

https://apps.apple.com/nl/app/bp-fuel-charge/id1192209983
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trafineo.bp&hl=nl&gl=US


LADEN

U

U laadt met uw laadpas bij uw 
thuislaadpaal

Deelt de informatie 
met bp.

U

Rekent kosten door 
aan WEVI

Vergoedt 
thuislaadvergoeding ¹ 

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

PROCEDURE THUISLAADPAAL

Laden & Vergoeding
Rekent kosten door 
aan uw werkgever

VERREKENING

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

Één pas voor tanken & laden

http://www.vattenfall.nl/maandbedrag


LADEN & TANKEN

Full Service installatie
Een full service installatie is inclusief:

✓ Thuislaadpaal 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

Bij vragen over uw installatie
of storing op uw laadpunt:

incharge@vattenfall.nl

088 363 7991 (via Whatsapp het beste
bereikbaar)

(werkdagen van 08:00 – 20:00 uur, storingen worden 24/7
beantwoord).

Bekijk hier de online Handleiding van 
de Vattenfall Incharge Portal

Handleiding 
Vattenfall Incharge Portal

Bij vragen over de bp Fuel & charge pas
En/of de werking van de bp app:

reimbursement-service@trafineo.com

Overige vragen

servicedesk@wevi.nl

https://incharge.vattenfall.nl/bp-my-incharge-handleiding
mailto:reimbursement-service@trafineo.com


FAQ

Veel gestelde vragen
• Wordt de thuislaadpaal 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.

• Moet ik de thuislaadpaal (aanvullend) verzekeren?
De verzekering is afhankelijk van de situatie. De 
consumentenbond geeft hierover meer inzicht.

Versie: 2.3
5 mei 2023

https://www.consumentenbond.nl/private-lease/laadpaal-verzekeren#:~:text=Heb%20je%20een%20vaste%20laadpaal,met%20de%20opstal%20zijn%20verbonden.
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