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Over 2B Green

Ons doel is om een zo groot mogelijke impact te maken in de wereld van 
elektrische mobiliteit, dit willen we doen door middel van duurzaam ondernemen. 
Wat ons namelijk was opgevallen was dat er in de branche van elektrische auto’s 
zelden duurzaam ondernomen wordt, terwijl veel klanten daar steeds meer bezig 
zijn. Ook wij vinden dat dit anders kan en moet. Vandaar dat wij samen met het 
Beginstation, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, en 
met Trees for All, die bij iedere laadpaal een boom plant, samenwerkingen zijn 
aangegaan.
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Over Alfen

Opgericht in 1937, Alfen produceert en integreert innovatieve, slimme 
energieoplossingen om de transitie naar een toekomst met duurzame energie te 
helpen versnellen. De laadstations worden gebouwd met hoogwaardige, Europese 
componenten en staan bekend om hun betrouwbaarheid en flexibiliteit voor meer 
innovatie, informatie en optimalisatie. 

Alfen ontwikkelt sinds 2008 slimme oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 
De reeks laadpalen van 3,7-22kW AC laders biedt een oplossing voor iedere 
situatie en is ontworpen om maximale laadsnelheden te leveren terwijl de lokale 
netaansluiting gewaarborgd blijft. Alle oplaadpunten kunnen geïntegreerd 
worden met elk OCPP managementsysteem, hernieuwbare energiebronnen, 
slimme energie- en thuisoplossingen en kunnen bovendien reageren op real-time 
energietarieven.
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Het laadstation
Met een Alfen laadpaal van 2B Green heb je thuis en/of op het werk altijd een 
betrouwbare en efficiënte laadmogelijkheid. Deze laadpalen zijn ontworpen om 
maximale oplaadsnelheden te halen terwijl de lokale netaansluiting gewaarborgd 
blijft. Het mooie aan deze oplaadpalen is ook dat ze integreerbaar zijn met 
hernieuwbare energiebronnen en bijpassende slimme producten.

Omdat het laadstation is gemaakt met een compacte polycarbonaat behuizing 
heeft het niet alleen een minimalistisch design, maar is het ook nog eens 
lichtgewicht en duurzaam. Alle producten van Alfen zijn geproduceerd in 
Nederland en bestaan alleen uit A-kwaliteit componenten waardoor het laadstation 
robuust, veilig en betrouwbaar is. Het laadstation kan aan de wand gemonteerd 
worden of vrijstaand zijn in combinatie met een montagepaal.

Bij jouw 2B Green laadpaal heb je ook meteen een data abonnement. Hiermee 
worden regelmatig firm- en software-updates uitgevoerd waarmee jouw laadpaal 
altijd up-to-date is en storingen geen kans krijgen. Ook heb je inzicht in al jouw 
laadtransacties en in je eigen portal kun je zelf ook nog instellingen veranderen. 
Heb je een laadpas van jouw werkgever? De verrekening van het thuisladen wordt 
dan direct met jouw werkgever verrerekend.

Ook bieden we nog het optionele onderhoudsabonnement. Hieronder vallen 
eventuele kosten voor de telefonische helpdesk, voorrijkosten, arbeidsloon en 
materialen.
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Door onze samenwerking 
met het Beginstation help 

je mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt

Dankzij periodieke software 
updates is je laadoplossing 

altijd up-to-date

Je draagt bij aan het klimaat 
dankzij onze samenwerking 

met Trees for All

Klantgerichte telefonische 
helpdesk die altijd 
voor je klaarstaan

Waarom kiezen voor 2B Green?

Met een laadoplossing van 2B Green ben je altijd in goede handen. 
Door de keus te maken voor een Alfen laadstation kies je niet alleen 

voor een zeer betrouwbare, maar ook een duurzame oplossing.
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Alfen Eve Single S-Line

Specificaties
• Zeer kleine moderne behuizing
• Laadvermogen 3,7 kW tot 11 kW
• Stopcontact of vaste kabel 

van 5 of 7,5 meter
• Montage aan de wand of losstaand 

met optionele montagepaal
• Dynamisch loadbalancen mogelijk 

door samenwerking met slimme meter
• LED statusindicatie
• MID gecertificeerde energiemeter voor 

verrekening van transactiekosten
• Plug & Charge of autorisatie via RFID
• Europese A-kwaliteit: een solide 

en hoogwaardig product

De Alfen Eve Single S-Line is alleen 
verkrijgbaar in de standaard wit 
uitvoering. 

Het laadstation wordt aangeleverd zonder 
vaste kabel, wil je deze er liever wel bij 
dan kan dat voor een meerprijs vanaf € 
125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW) 

Ook is er nog de optie om voor een 
laadstation met een metalen sokkel te 
kiezen, deze heb je al voor een meerprijs 
van € 300,- (€ 363,- incl. BTW)

Standaard wit uitvoering
€ 895,- excl. BTW
€ 1082,95 incl. BTW
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Abonnement overzicht

Data abonnement
Het laadstation wordt geleverd 
met een data abonnement, 
hiermee wordt het verrekenen van 
thuisladen gefaciliteerd en krijg 
je inzage in jouw verbruik. Ook 
worden er firmware en software 
updates doorgevoerd waardoor 
het systeem altijd up-to-date is.

Het data abonnement is verplicht 
en kost € 6,95 excl. BTW (€ 8,41 
incl. BTW) per maand. 

Onderhoudsabonnement
Binnen de overeenkomst van het 
onderhoudsabonnement vallen 
de kosten voor de telefonische 
helpdesk, voorrijkosten, 
arbeidsloon en materialen (binnen 
de garantietermijn en mits er geen 
sprake is van een gebruikersfout).

Het onderhoudsabonnement is 
een aanvullend abonnement voor 
onderhoud en is optioneel. De 
kosten hiervan bedragen € 5,99 
excl. BTW per socket (€ 7,25 incl. 
BTW) per maand.

De Eve Single S-Line is een ideale laadpaal voor thuis 
gebruik en bied werkelijk slimme functies voor thuisladen. 

Ieder model wordt standaard geleverd met garantie.
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Alfen Eve Single Pro-Line

Specificaties
• Zeer kleine moderne behuizing
• Laadvermogen 3,7 kW tot 22 kW
• Stopcontact of vaste kabel 

van 5 of 7,5 meter
• Vaste kabel type 2 (stekkerhouder 

geïntegreerd)
• Montage aan de wand of losstaand 

met optionele montagepaal
• Dynamisch loadbalancen mogelijk 

door samenwerking met slimme meter
• Full colour 3,5” kleurendisplay met 

mogelijkheid voor bedrijfslogo

• Inclusief RFID-kaartlezer
• Display configureerbaar in 

verschillende talen
• MID gecertifideerde energiemeter voor 

verrekening van transactiekosten
• SIM-lock vrij: vrije keuze voor de 

aanbieder van laaddiensten
• Aanmelden met laadpas
• Plug & Charge
• Compatible met Cohere 

Maxem Energy Manager
• Europese A-kwaliteit: een solide 

en hoogwaardig product

De Alfen Eve Single S-Line is verkrijgbaar 
in de standaard wit en antracietuitvoering. 
De antraciet uitvoering heeft een 
meerprijs van € 65,- excl. BTW (€ 78,65 
incl. BTW)

Het laadstation wordt aangeleverd zonder 
vaste kabel, wil je deze er liever wel bij 
dan kan dat voor een meerprijs vanaf € 
125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW) 

Ook is er nog de optie om voor een 
laadstation met een metalen sokkel te 
kiezen, deze heb je al voor een meerprijs 
van € 300,- (€ 363,- incl. BTW)

Standaard wit uitvoering
€ 1225,- excl. BTW
€ 1482,25 incl. BTW
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Abonnement overzicht

Data abonnement
Het laadstation wordt geleverd 
met een data abonnement, 
hiermee wordt het verrekenen van 
thuisladen gefaciliteerd en krijg 
je inzage in jouw verbruik. Ook 
worden er firmware en software 
updates doorgevoerd waardoor 
het systeem altijd up-to-date is.

Het data abonnement is verplicht 
en kost € 6,95 excl. BTW (€ 8,41 
incl. BTW) per maand. 

Onderhoudsabonnement
Binnen de overeenkomst van het 
onderhoudsabonnement vallen 
de kosten voor de telefonische 
helpdesk, voorrijkosten, 
arbeidsloon en materialen (binnen 
de garantietermijn en mits er geen 
sprake is van een gebruikersfout).

Het onderhoudsabonnement is 
een aanvullend abonnement voor 
onderhoud en is optioneel. De 
kosten hiervan bedragen € 5,99 
excl. BTW per socket (€ 7,25 incl. 
BTW) per maand.

De Eve Single Pro-Line is geschikt voor zowel zakelijk als 
huiselijk gebruik. De laadpaal maakt gebruik van toonaangevende 

slimme funties zoals meerdere gebruikersprofielen.
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Alfen Eve Double Pro-Line

Specificaties
• Robuuste behuizing die ontworpen 

is voor intensief gebruik
• Laadvermogen 3,7 kW tot 22 kW
• Twee stopcontacten welke voorzien 

zijn van optionele load balancing
• Full colour 7” kleurendisplay met 

mogelijkheid voor bedrijfslogo
• Montage aan de wand zonder 

extra wandbeugel of losstaand 
met optionele montagepaal

• Standaard energiemeter voor 
het verrekenen van stroom

• Vier duidelijke LED-iconen 
voor de laadstatus

• Display configureerbaar 

in meerdere talen
• Aanmelden met laadpas
• Plug & Charge
• SIM-lock vrij: vrije keuze voor de 

aanbieder van laaddiensten
• Voldoet aan alle relevante 

normen waaronder IEC 
61851:2017 – CEI 61851:2017 
en heeft aardlekschakelaars die 
beschermen tegen lekstromen

• DC detectie
• Compatibel met Cohere 

Maxem Energy Manager
• Europese A-kwaliteit: een solide 

en hoogwaardig product
• Eenvoudig te configureren

De Alfen Eve Single S-Line is verkrijgbaar 
in de standaard wit en antracietuitvoering. 
De antraciet uitvoering heeft een 
meerprijs van € 105,- excl. BTW (€ 127,05 
incl. BTW)

Het laadstation wordt aangeleverd zonder 
vaste kabel, wil je deze er liever wel bij 
dan kan dat voor een meerprijs vanaf € 
125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW) 

Ook is er nog de optie om voor een 
laadstation met een metalen sokkel te 
kiezen, deze heb je al voor een meerprijs 
van € 450,- (€ 544,50,- incl. BTW)

Standaard wit uitvoering
€ 2600,- excl. BTW
€ 3146,- incl. BTW
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Abonnement overzicht

Data abonnement
Het laadstation wordt geleverd 
met een data abonnement, 
hiermee wordt het verrekenen van 
thuisladen gefaciliteerd en krijg 
je inzage in jouw verbruik. Ook 
worden er firmware en software 
updates doorgevoerd waardoor 
het systeem altijd up-to-date is.

Het data abonnement is verplicht 
en kost € 9,99 excl. BTW (€ 12,09 
incl. BTW) per maand. 

Onderhoudsabonnement
Binnen de overeenkomst van het 
onderhoudsabonnement vallen 
de kosten voor de telefonische 
helpdesk, voorrijkosten, 
arbeidsloon en materialen (binnen 
de garantietermijn en mits er geen 
sprake is van een gebruikersfout).

Het onderhoudsabonnement is 
een aanvullend abonnement voor 
onderhoud en is optioneel. De 
kosten hiervan bedragen € 5,99 
excl. BTW per socket (€ 7,25 incl. 
BTW) per maand.

De Eve Double Pro-Line is een dubbel oplaadsysteem met 
geavanceerde slimme functies voor omgevingen met een 

hoger volume. Ideaal voor semi-openbare ruimtes.
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Installatie

Bij de installatie van het laadstation heb je keus uit drie verschillende 
standaardpakketten. Door middel van een schouwing zal één van de 
installatiepakketten worden aangeboden. Mocht tijdens de schouwing blijken dat een 
installatiepakket niet voldoende is dan wordt er een aanvullende prijsopgaaf voor de 
extra kosten opgesteld.

Installatiepakken bestaan standaard uit het volgende:

• Een online schouwing, fysiek is mogelijk tegen een meerprijs 
van € 125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW)

• De voorrijkosten, transportkosten en arbeid
• Montage van het laadstation aan de wand
• Het laadstation wordt tot 20 meter van de meterkast 

geplaatst, inclusief tot 7 meter bekabeling
• Één muurboring
• Datakabel voor P1 poort
• Tot 1 meter graafwerkzaamheden, mocht er meer gegraven moeten worden 

dan zijn de kosten daarvan € 45,- excl. BTW (€ 54,45 incl. BTW) per meter
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Installatiepakketten

€ 500,- excl. BTW
€ 605,- incl. BTW

Ready to go
Combiautomaat welke geïnstalleerd kan worden in de 
groepenkast achter de bestaande hoofdschakelaar.

€ 600,- excl. BTW
€ 726,- incl. BTW

Standard
De meterkast moet worden verbouwd om extra groepen te 
ondersteunen, maar de hoofdschakelaar en netaansluiting 
zijn al fase 3 en zijn voldoende voor het bijplaatsen van een 
11 kW laadpunt

€ 875,- excl. BTW
€ 1058,75,- incl. BTW

Renew
Er is verzwaring nodig om van fase 1 naar fase 3 te 
gaan en de gehele meterkast moet worden verbouwd, 
de hoofschakelaar moet vervangen worden en verdeeld 
worden over 3 fasen.
Voorwaarde is dat er geen geheel nieuwe groepenkast hoeft te 
komen, in dat geval gaat het om maatwerk. Installatie is exclusief 
kosten voor de netbeheerder die de hoofdaansluiting moet komen 
aansluiten van fase 1 naar fase 3.



15

Laadopties

Om makkelijk altijd en overal je elektrische auto op te kunnen laden maak je gebruik 
van onze laadpas of keyfob. Deze kun je gebruiken bij het opladen thuis, maar ook bij 
een openbare laadpaal. Ook is het vaak mogelijk om de laadpalen van een bedrijf te 
gebruiken als oplaadpunt, mits deze beschikbaar zijn gesteld.

De voordelen van een 2B Green laadpas of keyfob

• Geheel gratis bij je abonnement
• Toegang tot het netwerk van openbare laadstations 

in Nederland en het Buitenland
• Overzichtelijk inzicht in al jouw laadtransacties
• Gemakkelijk je eigen profielgegevens beheren
• Één factuur met duidelijke omschrijvingen van alle laadbeurten
• Je krijgt de mogelijkheid om gemaakte laadkosten rechtstreeks 

te verrekenen naar je werkgever, leasemaatschappij of B.V.
• Klantgerichte telefonische helpdesk tijdens kantooruren
• Periodieke software-updates
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Voor publiek laden bieden we in combinatie met de laadpas of keyfob de keuze tussen 
twee verschillende diensten.

Flex laden
Ideaal wanneer je regelmatig gebruik maakt van publieke laadpalen

Bij Flex Laden zijn er geen starttarieven, je betaald een vast bedrag van € 5,99 
per maand. Bij publiek laden verschilt het tarief per laadpaalexploitant, deze 
kosten worden één op één doorgezet. Bij laden op jouw eigen laadoplossing is 
het tarief € 0,23* per kWh.

Zeker laden
Deze optie is ideaal wanneer je vooral thuislaad

Wanneer je kiest voor Zeker Laden is er een starttarief vanaf € 0,35. Voor het 
laden zelf is dit vanaf € 0,23. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de 
prijzen.

Starttarief Tarief per kWh
Thuisladen € 0,00 € 0,23
Publied laadpunt (AC) € 0,50 € 0,31
Publiek snellaadpunt (DC) € 0,50 € 0,65
Hypersnelladen (ionity) € 0,50 € 0,65
*Thuisladen is exclusief BTW
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Heb je nog vragen of wil je advies?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op

support@2b-green.nl

+31 (0)88 54 54 269

www.2b-green.nl

Volg ons ook via Social Media!


