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LAADOPLOSSINGEN VOOR UW VOLVO
Een geavanceerde Volvo verdient een slim oplaadsysteem met een net zo’n geavanceerde technologie. Gecombineerd met een 
prachtig design maken de laadsystemen van Wallbox voor u de beste keuze. Het maximale laadvermogen (AC) van een volledig ele-
ktrische Volvo is 11 kW, maar Wallbox is klaar voor laden tot 22 kW. Met Wallbox en een goede installatie bent u klaar voor de toe-
komst. Daarom maken wij gebruik van lokale specialisten. Zij kijken graag met u mee naar wat er in huis nog moet gebeuren om thuis 
te laden. 

WALLBOX BUNDELS
Wij geloven in het leveren van een totaaloplossing en 
doen dat met onze Wallbox bundel. Hiermee bent u 
niet alleen klaar voor het laden van nu, maar ook voor 
het laden in de toekomst. In de bundel zit de Slim 
Laden-module, daarmee heeft u thuis altijd de beste 
laadsnelheid. De laadkabel (Pulsar Plus) rolt u een-
voudig op in de bijgeleverde kabelhouder.  Optioneel 
bieden wij een gecertificeerde MID-meter aan of 
een exclusieve eikenhouten paal om de lader aan te 
bevestigen.

PULSAR PLUS - VASTE KABEL
Compact, krachtig, een geïntegreerde 5 
meter laadkabel en laden tot 22 kW. Het 
maakt de Pulsar Plus de ideale keuze 
voor thuis. Met een snelle blik is de Pul-
sar Plus af te lezen en weet u of het lad-
en voltooid is. De Pulsar Plus is voorzien 
van DC-lekbescherming en Slim Laden, 
wat uw elektriciteitsgebruik meet en 
bijstelt voor de beste laadsnelheid. 

COPPER SB - SOCKET
Maximale flexibiliteit, het paradepaard-
je op het gebied van design en net zo 
krachtig. De Copper SB beschikt over 
een universele socket en daardoor is 
de lader bruikbaar voor zowel type 1 als 
type 2 auto’s. De Copper SB is daarmee 
uitermate geschikt voor thuis, op het 
werk of gedeeld gebruik. Geef meerdere 
gebruikers toegang via zowel RFID 
kaarten als de MyWallbox app.

€ 1.089,- € 1.249,-

VERGELIJKING TUSSEN 1 EN 3 FASE LADEN 1 FASE / 230V 3 FASE / 3X 230V

Maximaal laadvermogen 3,7 kW 11 kW

Toename bereik per uur 13 km 50 km

Laadduur tot 100%
Volvo XC40 P8 Pure electric

22,5 uur 7,5 uur

Laadduur tot 100%
Volvo V60 Plug-in Hybride

3 uur 3 uur

SLIM LADEN MET WALLBOX
De beste laadoplossing is eenvoudig, snel en altijd op de hoogte 
van uw stroomverbruik. Dit noemen wij Slim Laden en dat be-
gint  thuis. Slim Laden meet namelijk het stroomverbruik, weet 
wat er beschikbaar is en past dit toe op het laden van de auto 
voor de beste laadsnelheid.  

Stel, u woont in een middelgrote woning en uw huishouden 
bestaat uit vier gezinsleden, waarvan twee kinderen. De 
netaansluiting is 3x 25 ampère. Dit betekent dat u een vermo-
gen van circa 17 kW tot uw beschikking heeft. Uw stroomver-
bruik schommelt gedurende de dag. Slim Laden meet continu 
uw energieverbruik en weet zo altijd wat er beschikbaar is voor 
het laden van uw auto. Door gebruik te maken van Slim Laden, 
slaan de stoppen niet door en laadt uw auto altijd met het maxi-
maal beschikbare laadvermogen. Ochtend Middag Avond Nacht
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INSTALLATIEPARTNERS NIEUWENHUIJSE
Voor de installatie van uw laadpunt werken wij samen met 
lokale specialisten. Daarvoor hebben wij Hollander Techniek 
in Apeldoorn en Nooter Installatie in Zwolle geselecteerd. Met 
onze installatiepartner kunt u een vrijblijvende afspraak maken 
voor een telefonisch oriëntatiegesprek.

ORIËNTATIEGESPREK
Onze installatiepartners kijken graag samen met u naar wat er in 
huis nog nodig is om thuis te laden. Dit is vaak al te zien aan de
hand van enkele foto’s. U wordt hiervoor gebeld en tijdens dit 
gesprek kunt u natuurlijk ook nog vragen stellen. Dit kunt u voor-
afgaande het oriëntatiegesprek doen:

• Maak enkele foto’s van de meterkast

• Maak enkele foto’s van uw voorkeursplek voor de Wallbox

• Meet de afstand van de meterkast tot de te plaatsen Wall-
box

• Controleer de wifi-ontvangst op de voorkeursplek van de te 
plaatsen Wallbox

APELDOORN, DEVENTER, RAALTE EN 
ZUTPHEN

T: 055 368 11 11

ZWOLLE EN MEPPEL

T: 038 453 16 22

WALLBOX SUPPORT
Heeft u vragen over het gebruik van de Wallbox, dan kunt u 
contact opnemen met het support team op telefoonnummer: 
020 808 08 47. Voor vragen met betrekking tot de montage 
van de Wallbox kunt u contact opnemen met uw installateur.  

MYWALLBOX ABONNEMENTEN
Met de gratis MyWallbox-app bent u altijd in controle over uw 
Wallbox. Bekijk de actuele laadstatus en bescherm uw lader tegen 
ongewenst gebruik. Met een standaard of business abonnement 
krijgt u nog meer functies, zoals Dynamic Power Sharing. Hiermee 
beheert u de beschikbare stroom voor alle laders. 

ZORGELOOS RIJDEN MET ÉÉN LAADPAS
Eén laadpas die binnen Nederland en Europa toegang geeft tot meer 
dan 195.000 laadpunten. Zo heeft u altijd een laadpunt binnen be-
reik en geen gedoe met allerlei verschillende laadpassen. De Plugsur-
fing laadpas geeft in 33 landen toegang tot de laadpunten en heeft in 
de Benelux een dekkingsgraad van 90%. Populaire vakantielanden 
als Duitsland (85%), Frankrijk (80%) en Noorwegen (80%) kennen 
ieder een sterke dekkingsgraad. De Plugsurfing-laadsleutel krijgt u 
van ons cadeau bij aanschaf van een Volvo XC40 Recharge P8.

Disclaimer: alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief installatie tenzij anders vermeld. Prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.6
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ELEKTRISCH RIJDEN IN NEDERLAND
Elektrisch rijden kan op verschillende manieren. De twee varianten waar Volvo zich op richt, zijn volledig elektrisch en Plug-in Hybride. 
Met volledig elektrisch hoeft u nooit meer te tanken en bij Plug-in Hybride combineert u elektrisch rijden met een verbrandingsmotor. 
Elektrische auto’s, laadpalen en vooral de techniek erachter hebben nieuwe en soms onbekende benamingen. Hoe ziet de wereld van 
elektrisch rijden eruit? 

ELEKTRISCHE- EN PLUG-IN HYBRID AUTO’S IN 
NEDERLAND
De afgelopen jaren zijn we steeds meer elektrisch gaan rijden.
Volvo heeft inmiddels van elk model een Hybride uitvoering en 
de eerste elektrische Volvo XC40 staat sinds november 2020 in 
de showrooms. Eind 2021 komt daar de nieuwe C40 bij. Wist u 
dat er in Nederland meer volledig elektrische auto’s dan Plug-in 
Hybrides rijden¹.

AANTAL PLUG-IN HYBRID AUTO’S VS 
ELEKTRISCHE AUTO’S IN NEDERLAND

LAADSNELHEID PER AANDRIJVING
Volledig elektrisch 
Tot 11 kW laden
(Volvo XC40 P8 Pure electric)

Plug-in Hybride                  
Tot 3,7 kW laden
(V60 Plug-in Hybride)

+

+ +

Snelladen (DC)

Beter voor
het milieu

Snellere 
acceleratie

Comfortabel
en stiller

Minder
onderhoud

Lagere
kosten

GEMIDDELD BEREIK
Het gemiddelde bereik van een volledig elektrische auto ligt op 
250 kilometer. Nieuwere modellen zoals de Volvo XC40 P8 Pure 
electric, hebben een hoger bereik van 418 kilometer (WLTP). Het 
dagelijkse woon- werkverkeer levert hierdoor geen problemen 
op, want gemiddeld rijdt men in Nederland 32 kilometer per dag. 
Vaak kunt u uw auto op de bestemming nog aan een laadpaal 
zetten voor wat extra kilometers

VOORDELEN ELEKTRISCHE AUTO

CCS Combo 2

1 fase  -   3,7 kW
3 fase -   11 kW

Tot maximaal 150 kW
Volvo XC40 P8

Elektrisch

Brandstof

 418 km 

 729 km 

LAADDICHTHEID NEDERLAND
Het succes van elektrisch rijden in Nederland is terug te zien in het 
laadpaalnetwerk. Nederland kent namelijk de hoogste laadpaal-
dichtheid van Europa⁴. De auto kan vrijwel altijd en overal worden 
opgeladen.  

LAADSTEKKERS EN SNELHEID

Thuisladen (AC)

Type 2 - Mennekes
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LAGER VERBRUIK IN € ELEKTRISCHE AUTO

Volvo XC40 T3 benzine*

Gem. prijs volle tank (54 l): € 91,80

7,4  l/100km

11.840 liter

€ 20.100

*o.b.v. 4 jaar met 40.000km per jaar; verbruik o.b.v. WLTP fabrieksopgave en gerekend met 
standaard verbruiksprijzen per 22 februari 2021 - benzine €1,70/l en elektriciteit €0,23/kWh. 
Onderhouds- en bandenkosten zijn indicatief en volgens de Volvo voorschriften.

TOTALE KOSTEN GEBRUIK ELEKTRISCHE AUTO VS BRANDSTOF AUTO

Volvo XC40 P8 Pure electric*

Aanschafprijs: € 55.495,-

Verwachte restwaarde: € 27.500,-

Afschrijving: € 27.995,-

Wegenbelasting: € 0,00

Verzekering: € 3.681,-

Onderhoud en banden: € 4.870,-

Stroomkosten: €  6.300,-

Totale kosten: € 42.846,-

Kosten per jaar: € 10.711,50

€
Volvo XC40 T3 R-Design*

Aanschafprijs: € 51.495,-

Verwachte restwaarde: € 19.500,- 

Afschrijving: € 31.995,-  

Wegenbelasting: € 3.584,-

Verzekering: € 2.795,-

Onderhoud en banden: € 6.020,-

Brandstofkosten: €  20.100,-

Totale kosten: € 64.494,-

Kosten per jaar: € 16.123,50

€

Volvo XC40 P8 Pure electric*

Gem. prijs volle accu (74 kWh): € 17,94

171 Wh/100km

27.360 kWh

€ 6.300,-

€

FISCALEVOORDELEN ELEKTRISCHE AUTO OP EEN RIJ

 • Geen BPM bij de aanschaf van een elektrische auto 
 

 • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting tot en met 2024 
 
 

 • Aanschafsubsidie tot  € 4.000,- 
 

 • Bijtellingspercentage van 12% in 2021 (tot € 40.000,-) 
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BIJTELLINGSWIJZIGINGEN ELEKTRISCHE 
AUTO
Voor volledig elektrische auto’s bestaat er een verlaagde bij-
telling. In 2021 bedraagt de bijtelling 12% tot een maximum 
bedrag van € 40.000,- van de catalogusprijs. Over het bedrag 
boven de € 40,000,- is het algemene bijtellingspercentage van 
22% van toepassing. 

De verlaagde bijtelling loopt de komende jaren op tot het in 
2026 het algemene bijtellingspercentage van 22% bereikt⁵.

ELEKTRISCHE AUTO IN GEBRUIK
Naast een nieuwe en schonere manier van rijden, biedt elektrisch rijden ook verschillende financiële voordelen. Het grootste verschil 
zit natuurlijk in de brandstofkosten. Die liggen bij zowel volledig elektrisch als bij Plug-in Hybride stukken lager. Wat zijn de kosten van 
het gebruik en welke voordelen zijn er precies? 

10
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MET EEN ELEKTRISCHE AUTO OP VAKANTIE
Gaat u volledig elektrisch op vakantie, dan ziet de vakantie er 
iets anders uit in vergelijking met een auto op brandstof. Het is 
vooral belangrijk om extra aandacht te besteden aan de laad-
momenten. Het aanbod laadpalen in Europa ligt lager dan in 
Nederland, maar is absoluut goed genoeg voor een welverdien-
de vakantie. Plan de reis van tevoren en gebruik de laadmo-
menten om zelf ook even bij te laden. De meeste laadpassen 
zijn geschikt voor heel Europa, waardoor u tijdens uw vakantie 
meestal genoeg heeft aan één pas. 

65.613

44.669

46.045

8.165

8.482

13.381

LAADPUNTEN IN EUROPEESE 
VAKANTIEBESTEMMINGEN

Google Maps

Chargemap

Google Maps combineert de snelste route met elektrische 
laadpunten. In het nieuwe Google infotainmentsysteem van de 
Volvo XC40 P8 Pure electric is Google Maps volledig geïnte-
greerd.

De gebruikers van Chargemap zijn een community. Gebruikers 
van de app helpen andere bestuurders door laadstations toe 
te voegen, informatie aan te passen of opmerkingen achter te 
laten.

Plugsurfing

Gebruik de gratis Plugsurfing-app en unieke laadpas om 
toegang te krijgen tot Europa’s grootste en meest up-to-date 
netwerk van laadpalen. Weet altijd waar u de volgende keer 
kunt opladen.

APPS VOOR ROUTE PLANNEN ELEKTRISCHE 
AUTO’S
Altijd op de hoogte waar laadpalen staan of ze in gebruik zijn en 
een routeplanner die rekening houdt met de laadmomenten? Er 
zijn verschillende apps die u hiervoor kunt gebruiken. 

A Better Routeplanner

A Better Routeplanner maakt een volledig reisplan aan de hand van welke auto u rijdt en geeft een routebeschrijving op maat. Hier-
door krijgt u de snelste route en weet u meteen waar u moet stoppen om bij te laden. In het voorbeeld hieronder gaan we met de auto 
op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Er zijn 5 stops nodig om op de bestemming te komen, maar het is niet nodig om de auto volledig op 
te laden. De laadmomenten duren hierdoor niet lang en geven u toch genoeg tijd om zelf ook even te ontspannen.

      Locatie Laadduur Afstand Rijtijd
Batterij % 
aankomst

Batterij % 
vertrek

      Apeldoorn 207 km 2 h 8 min 100%

      Aachener Land Nord 26 min 233 km 2 h 32 min 40% 77%

      Hauconcourt 37 min 211 km 1 h 57 min 11% 79%

      Langres Perrogney 29 min 174 km 1 h 29 min 10% 67%

      Mâcon Saint-Albain 43 min 231 km 2 h 6 min 10% 83%

      Montélimar Ouest 25 min 161 km 1 h 24 min 10% 62%

      Marseille 10%

      Totaal : 14 h 19 min 2 h 41 min 1.218 km 11 h 39 min

12



DE LAADMOMENTEN GEBRUIKT MEN VOOR:

Een toilet- 
bezoek

Een hapje te 
eten

Wat
ontspanning

Een 
overnachting

Een koffie-
pauze

DE VOLVO XC40 P8 PURE 
ELECTRIC BIEDT EXTRA 
BAGAGERUIMTE DOOR EEN  
“FRUNK” VAN 31 LITER

DE VOLVO XC40 P8 PURE 
ELECTRIC HEEFT EEN 
MAXIMAAL TREKGEWICHT 
VAN 1.500 KG

DE VOLVO XC40 P8 LAADT 
BIJ SNELLADEN BINNEN 
40 MINUTEN TOT 80% OP

MET EEN ELEKTRISCHE 
AUTO OP VAKANTIE 
ZORGT VOOR 35% TOT 
55% MINDER C02 UIT-
STOOT⁷ 

MET EEN ELEKTRISCHE 
AUTO HEEFT U TOEGANG 
TOT ZERO EMISSION 
ZONES BINNEN 
EUROPESE STEDEN
 

MET VOLVO ASSISTANCE 
BENT U 24/7 VERZEKERD 
VAN EUROPESE
PECHHULP

ONE PEDAL DRIVE 
BETEKENT RIJDEN MET 
ÉÉN VOET EN LAADT BIJ 
LOSLATEN VAN HET 
PEDAAL DE ACCU’S OP

LAAD OVERAL IN EUROPA 
MET DE GESTANDAARDI-
SEERDE LAADKABEL

DOORDAT DE ACCU’S IN 
DE BODEM ZIJN VER-
WERKT, LEVERT U NIET IN 
OP DE BAGAGERUIMTE 
VAN 444 LITER
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ONZE 10 TIPS VOOR DE BESTE ACTIERADIUS
De actieradius van de Volvo XC40 Recharge P8 is afhankelijk van meerdere factoren. Dit kunnen factoren zijn zoals het weer en de 
situatie op de weg. Factoren waar u simpelweg niet direct invloed op hebt, maar waar u gelukkig wel rekening mee kunt houden. Zo 
kunt u het weer niet veranderen, maar u kunt uw auto in de winter wel voorverwarmen of juist in de zomer van te voren koelen. Haal 
het maximale uit de accu en optimaliseer de actieradius met onze 10 tips.

VERWAMREN OF KOELEN
Verwarm of koel de auto wanneer deze aan de laadpaal 
staat. De auto gebruikt dan netstroom in plaats van 
stroom uit de accu om op de gewenste temperatuur te 
komen. Hiermee daalt het energieverbruik tot wel 15 
kilometer in de eerste kilometers.   

1 ONE PEDAL DRIVE
One Pedal Drive komt het beste tot zijn recht in het 
stadsverkeer, maar heeft ook op de snelweg een toege-
voegde waarde. Het systeem laadt de batterijen op bij 
het afremmen, rijden wordt eenvoudiger, intuïtiever en 
veiliger. Wanneer u op de snelweg met Pilot Assist en 
navigatie rijdt, raden wij aan om One Pedal Drive aan 
te laten. Maakt u hier geen gebruik van, dan kunt u dit 
deactiveren voor een beter bereik.

6

TEMPERATUUR IN DE ZOMER EN WINTER
Zet de temperatuur in de winter eens wat lager (~18 
graden) en in de zomer wat hoger (~22 graden). De auto 
gebruikt dan veel minder energie voor het verwarmen of 
koelen. In de wintermaanden kan je zelfs alleen gebruik 
maken van de stoel- en stuurverwarming. Net zo warm 
en het bespaart flink wat energie.   

2 KIJK VOORUIT
Door zo vloeiend mogelijk te rijden vergroot u de actie-
radius aanzienlijk. Hoe minder u remt en optrekt, hoe 
meer energie u bespaart. Anticipeer daarom goed op 
het overige verkeer en de verkeerssituatie. Rol bij-
voorbeeld tijdig uit bij het naderen van een stoplicht in 
plaats van op het laatste moment te remmen.  

7

WARMTEPOMP
De warmtepomp is optioneel en vergroot het bereik 
in kouder weer met maximaal 30 km. De werking is 
het beste wanneer de temperaturen tussen de 5 en 15 
graden zitten. 

3 DE BANDENSPANNING
Net zoals bij elke andere auto, is de bandenspanning 
ook hier van belang voor het verbruik en uw veiligheid. 
Banden met te weinig lucht genereren namelijk meer 
weerstand en dat werkt nadelig op de actieradius. Con-
troleer daarom regelmatig de bandenspanning.  

8

MAXIMAAL OPLADEN
Wij raden aan om de auto maximaal op te laden tot 
90%. Dit is namelijk beter voor het accupakket. Heeft 
u een langere rit op de planning, zoals wanneer u op 
vakantie gaat, dan kunt u de auto wel tot 100% laden. 
Vergeet dan niet om vervolgens weer standaard te 
laden tot 90%.  

4 LEGE KOFFERBAK
Een grote bagageruimte is natuurlijk hartstikke handig, 
maar gebruik deze niet als tijdelijke opslagplaats. Alle 
ongebruikte spullen brengen extra gewicht met zich 
mee en dit werkt weer nadelig op het bereik.  

9

SNELHEID OP DE SNELWEG
De luchtweerstand loopt exponentieel op bij snelheden 
boven de 100 km/u. Het is daarom raadzaam om op de 
snelweg 100 km/u te rijden. Dit zorgt er natuurlijk ook 
voor dat u bij langere afstanden minder vaak hoeft te 
laden dan wanneer u harder rijdt. Het scheelt uiteinde-
lijk ook bijna niets in de reistijd.  

5 KEN UW VOLVO
Een tip die heel logisch lijkt, maar eigenlijk onmisbaar 
is voor het beste bereik. Welke regeneratiestanden met 
One Pedal Drive zijn er, hoe gebruik ik Pilot Assist? Het 
zijn zomaar wat voorbeelden die invloed hebben op uw 
bereik. 

10
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VEELGESTELDE
VRAGEN

Kan ik met de XC40 P8 op vakantie naar het buitenland? 
Ja, u kunt met de XC40 P8 prima op vakantie naar het buitenland. Feit is wel dat het laadnetwerk minder uitgebreid is dan in Neder-
land. Door uw reis van te voren goed te plannen, komt u niet voor verrassingen te staan.  

Eén van de redenen om voor de XC40 te kiezen was de hoge actieradius en het aanhanger trekge-
wicht. Het verbruik valt tot nu toe enorm tegen, helemaal met aanhanger/caravan. Wat zijn jullie ge-
bruikerservaringen? 
Volvo werkt constant aan de verbetering van de software en deze worden dan ook via Over The Air updates beschikbaar gesteld. De 
updates worden vervolgens automatisch gedownload en geïnstalleerd in uw auto. Zo bent u altijd verzekerd van de meest optimale 
en recente softwareversie.

De omstandigheden bepalen de actieradius, maar hoe betrouwbaar/hoe slim is de opgegeven waarde 
van de Google Assistant voor de resterende actieradius? 
Google Maps, Google Assistant en de overige systemen van de auto communiceren continue met elkaar. Hierdoor weet Google 
Assistant uiterst nauwkeurig wat uw resterende actieradius is. Google Maps houdt zelfs rekening met de weersomstandigheden. Dit 
wordt continue geüpdatet en verbeterd.  

Moet je voorverwarmen aan de stekker? 
Het moet niet, maar voorverwarmen of koelen aan de stekker is een stuk gunstiger voor uw actieradius, omdat er geen stroom uit het 
accupakket wordt gebruikt om de auto op de juiste temperatuur te krijgen.

Warmtepomp is een sterk aanbevolen optie, maar niet te controleren of deze daadwerkelijk werkt. Hoe 
controleer ik dit? 
De warmtepomp wordt automatisch ingeschakeld via de preconditioneren optie. Dit kan uiteindelijk ook via de Volvo On Call-app. 
Een snelle truc om te zien of de warmtepomp werkt is er helaas niet, behalve dat het te zien is aan een lager verbruik.

Het vermelden van de actieradius verschijnt pas als er veel van de capaciteit van de batterij verbruikt 
is. Kan dit ook zichtbaar worden vanaf aanvang? 
Nee, dit kan alleen bij de laatste 25%.  Volvo heeft hier bewust voor gekozen, omdat procenten een beter beeld geven dan de actiera-
dius. Vergelijkbaar met hoe uw telefoon in het begin een percentage weergeeft en wanneer de accu leeg raakt weergeeft hoeveel uur 
of minuten de accu nog meegaat bij het gebruik op dat moment. 

Wat is één en drie fase laden? 
Het verschil tussen één en drie is in het kort het maximaal laadvermogen. Bij één fase bedraagt dit namelijk 3,7 kW/h en bij drie fase 
11 kW/h. Dit verschil is terug te zien aan de laadduur tot 100%. Ter voorbeeld: de XC40 Recharge P8 laadt bij één fase tot 100% in 
22,5 uur. Terwijl die bij drie fase laden in 7.5 uur tot 100% laadt. 

Scan de QR-code en bekijk 
de online Masterclass 
Elektrificatie terug.
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4 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers 
5 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/documenten/beleidsnotas/2020/04/24/klimaatplan-2021-2030
6 https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/wat-kost-het
7 https://www.eafo.eu/countries/european-union/23640/summary 
8 https://elektrischeautovakanties.nl/blog-vakantie-met-elektrische-auto/infographic-elektrische-autovakanties-2020/

Icons
Battery, power plugs, speedometer, hand holding wrench, bill, restroom, landmarks, mobile phone, coffeecup, pin, baggage, pedals, boxes and car CO2 icon made by 
FreePik from www.flaticon.com
Gas station icon mady by Good Ware from www.flaticon.com
Car charger, planet earth and silence icon mady by Smashicons from www.flaticon.com
Wallet and restaurant icon mady by Pixel perfect from www.flaticon.com
Tablet icon made by Dave Gandy from www.flaticon.com
Bedroom icon mady by Icongeek26 from www.flaticon.com
City icon made by Eurcalyp from www.flaticon.com
Caravan icon mady by Cursor Creative from www.flaticon.com

Is het schadelijk voor de accu’s wanneer het laadproces onderbroken wordt. Wordt de 
capaciteit bijvoorbeeld snel minder? 
Dit kan geen kwaad. Het systeem houdt zelf bij hoeveel stroom naar de accu’s gestuurd moet worden en kan de stroomtoevoer te-
genhouden terwijl u auto aangesloten is aan de laadkabel.

Is al bekend wat de capaciteit van de accu’s is na bv. 5 jaar? 
Over lithium-ion accu’s is bekend dat deze in het algemeen naar 95% gaan in 5 jaar tijd, maar dit is sterk afhankelijk van gebruik en 
het battery management system in de auto. We kunnen dit nog niet specifiek zeggen voor Volvo’s.

Hoe is het gesteld met de betrouwbaarheid en de onderhoudskosten? 
In ons magazine vindt u op bladzijde 10 een berekening die het onderhoud van een elektrische XC40 vergelijkt met die van een 
brandstofuitvoering. Kleine kinderziektes zijn in het begin verholpen met software-updates en Volvo is continue bezig met het door-
ontwikkelen van de software. 

Is het mogelijk om, als je een 2e hands hybride/elektrische auto aanschaft, door te laten meten wat de 
staat van de accu’s is?
Ja, wij kunnen het accupakket van elektrische auto’s doormeten en zo de staat van de accu’s achterhalen. Dit wordt ook wel State Of 
Health genoemd.

Wat zijn de kosten per cel?  
Allereerst is het goed om te vermelden dat het accupakket 8 jaar garantie heeft of tot 160.000 km. Voorwaarde hiervan is dan wel 
dat de auto en accu onderhouden en gebruikt wordt volgens de aanbevelingen van Volvo Cars. Iets waarvan u altijd verzekerd bent bij 
Volvo Nieuwenhuijse of een andere erkende Volvo dealer. Het accupakket bevat 324 cellen. De kosten per cel zijn afhankelijk van de 
locatie waar de cel zit.  

Voor- en nadelen van One Pedal Drive en wanneer wel/niet gebruiken? 
One Pedal Drive komt het beste tot zijn recht in het stadsverkeer, maar heeft ook op de snelweg een toegevoegde waarde. Het 
systeem laadt de batterijen op bij het afremmen, rijden wordt eenvoudiger, intuïtiever en veiliger. Wanneer u op de snelweg met Pilot 
Assist en navigatie rijdt, raden wij aan om One Pedal Drive aan te laten. Maakt u hier geen gebruik van kunt u dit deactiveren voor een 
beter bereik. 

Wanneer komt Apple CarPlay uit?  
Apple CarPlay wordt aan het einde van dit jaar verwacht. Apps zoals WhatsApp, Flitsmeister etc. maken hier onderdeel van uit. 

Kan de radio ingesteld worden dat die automatisch muziek afspeelt bij het starten van de auto?
Volvo heeft er bewust voor gekozen om bij het starten van de auto geen muziek af te spelen. Dit reden hierachter is dat de auto bij het 
starten geen geluid maakt en niet opgemerkt wordt door de omgeving. Zo kunt u zich als berijder volledig concentreren op het veilig 
wegrijden. Er komt een software-update die ervoor zorgt dat u zelf kunt instellen of de muziek meteen moet afspelen of niet. 

De XC40 P8 en C40 kan je alleen nog online kopen of leasen. Wat betekent dit voor mij?  
Alleen de uiteindelijke koop van de auto vindt online plaats. U kunt de auto bij ons in de showroom gewoon bezichtigen, proefrijden 
en online kopen. We kunnen u in het gehele traject begeleiden.  



VOLVO NIEUWENHUIJSE APELDOORN
Paramariboweg 68
7333 PB Apeldoorn
055 206 11 00
apeldoorn@nieuwenhuijse.nl

VOLVO NIEUWENHUIJSE DEVENTER
Revalstraat 6
7418 BJ Deventer
0570 74 12 00
deventer@nieuwenhuijse.nl

NIEUWENHUIJSE HEERDE
Molenweg 5
8181 BJ Heerde
0578 69 17 24
heerde@nieuwenhuijse.nl

VOLVO NIEUWENHUIJSE MEPPEL
Blankenstein 490
7943 PH Meppel
0522 23 74 37
meppel@nieuwenhuijse.nl

VOLVO NIEUWENHUIJSE RAALTE
Praamstraat 1
8102 HM Raalte
0572 35 85 58
raalte@nieuwenhuijse.nl

VOLVO NIEUWENHUIJSE ZUTPHEN
Loohorst 1
7207 BL Zutphen
0575 70 23 00 
zutphen@nieuwenhuijse.nl

VOLVO NIEUWENHUIJSE ZWOLLE
Kleefstraat 1
8028 PR Zwolle
038 455 88 88
zwolle@nieuwenhuijse.nl

ONLINE SHOWROOM
www.nieuwenhuijse.nl
info@nieuwenhuijse.nl
088 648 65 86
@NieuwenhuijseVolvo
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LAADOPLOSSINGEN
PRIJSLIJST

WALLBOX BUNDELS

Wallbox Pulsar plus bundel (5 meter)         € 1.089,-
Wallbox Pulsar plus set 22kw met 5 meter kabel, Powerboost 3 en 
kabelhouder in wit of zwart.

Wallbox Pulsar plus bundel (7 meter)         € 1.199,-
Wallbox Pulsar plus set 22kw met 7 meter kabel, Powerboost 3 en 
kabelhouder in wit of zwart.

Wallbox Copper SB bundel          € 1.249,-
Wallbox Copper SB set 22kw inclusief Powerboost 3, zonder kabel
en kabelhouder.

WALLBOX LOS

Wallbox Pulsar plus (5 meter)          € 889,-
Wallbox Pulsar plus 22kw met 5 meter kabel.

Wallbox Copper SB     € 1079,-
Wallbox Copper SB 22kw zonder kabel.

ACCESSOIRES

Wallbox kabelhouder zwart/wit   € 39,99
Kabelhouder in wit of zwart

Powerboost 3 fase   € 199,99
Slim Laden module voor 3 fase lader.

Gecertificeerde MID-meter € 219,99
Gecertficeerde MID-meter om exacte stroomafname te meten.

Eikenhouten paal           € 394,99
Exclusieve eikenhouten paal om de Wallbox aan te bevestigen.

19Disclaimer: alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief installatie tenzij anders vermeld. Prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.
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