
Laad je op voor een 
unieke ervaring.



Waarom hybride / elektrisch rijden de toekomst is:

Profiteer van de voordelige fiscaliteit

Een volledig elektrische wagen geniet van 100% fiscale aftrekbaarheid.
De meeste BMW en MINI Plug-in Hybrides zijn tussen 90% en 100% fiscaal aftrekbaar. 
De verkeersbelasting of belasting op inverkeerstelling is zeer beperekt bij inschrijving 
van de wagen in Vlaanderen.
U profiteert van een laag voordeel alle aard. 

Wat kost het opladen van jouw wagen?

We geven je graag enkele gemiddelden mee: 
• Een bedrijf betaalt gemiddeld zo’n €0,10/kWh à €0,15/kWh. 
 Dat is tussen €1,5 – €2,25/100 km.
• Thuis wordt gemiddeld voor elektriciteit in België €0,27/kWh betaald. 
 Dat is €4,05/100 km.
• Gemiddeld kost publiek laden zo’n €4,65/100 km (€0,31/kWh).

Hoe dan ook blijft elektrisch laden goedkoper dan een gemiddelde verbandingsmotor met €8,69/100 km.*

REKEN OP JORSSEN & PLUGINVEST 

Bij Jorssen leeft de evolutie van jouw mobiliteit! Welke mobiliteitsoplossing je ook zoekt, wij 
helpen je graag verder. 

PlugInvest begeleidt je bij de plaatsing van jouw oplaadpunt van A tot Z. Gedurende het hele 
traject beschik je over één aanspreekpunt voor al jouw vragen. Na de installatie blijven zij je ter 
beschikking voor de verdere opvolging.

Als partner van Jorssen biedt PlugInvest een totaaloplossing op vlak van laadinfrastructuur. 

• Geen uitstoot op de weg
• Toegang tot lage emissiezone

• Minimaal onderhoud
• Onmiddellijke 

versnelling
• Minder trillingen
• Stil

• Kost/km is 3 keer lager dan 
diesel

• Gunstig fiscaal kader

* Gebaseerd op prijs van €1.38/l benzine.



Waarom kiezen voor een laadstation?

Charge@Home Charge@Work Charge@Public

... omdat de cijfers uitwijzen dat dit een stuk voordeliger is! Bovendien kunt u zowel thuis als 
op het bedrijf kiezen voor een laadstation. 

De voordelen? 
• Jouw auto staat 90% van de tijd stil. ‘s Nachts thuis en overdag vaak op het bedrijf. Dit is hét 

moment om te laden.
• Een laadstation laadt tot 6 keer sneller op dan laden met gewoon stopcontact.
• Met een slimme laadkabel wordt het laden thuis nauwkeurig geregistreerd.
• U beheert zelf met een laadpas de toegang tot uw laadstation(s) en dus beslis je dus zelf of en 

wanneer anderen kunnen laden.
• Het universele laadstation is geschikt voor elk type voertuig. 

Neem contact op met PlugInvest www.pluginvest.eu/nl/bmw-jorssen of scan 
onderstaande QR-code. Binnen 48 uur word je gecontacteerd en krijg je een offerte. 
Vervolgens volgt er een technische audit en wordt indien nodig de offerte geactualiseerd. 
Na de goedkeuring van de offerte, plaatst PlugInvest het laadstation op één dag. Nadien 
volgt er nog een verplichte keuring door een externe organisatie. Reken op een levertermijn 
van een 6-tal weken voor de installatie van uw nieuw oplaadpunt. 

Bij Pluginvest kan je gebruik maken van een praktische laadpas of de ChargePoint-app, die u in meer dan 
45.000 laadstations in Europa kunt gebruiken. 

De eerste 6 maanden betaalt u enkel de energieprijzen. Vervolgens wordt bijkomend een maandelijkse 
verwerkingsfee van €3,75 aangerekend voor de facturatie bovenop de energieprijs (volgens de tarieven 
van de laadpaal-uitbater).

Waar kan ik laden?

Meer weten?



BMW JORSSEN NOORD
03 641 90 00
info@jorssennoord.net.bmw.be 
www.jorssen.be

BMW JORSSEN ZUID
03 820 74 00
info@jorssen.net.bmw.be 
www.jorssen.be

PLUGINVEST
0472 32 05 02
sales@pluginvest.eu
www.pluginvest.eu/nl/bmw-jorssen

MINI ANTWERP STORE SOUTH by Jorssen
03 820 74 00
info@antwerpstoresouth.net.mini.be
www.jorssen.be


