
Laadcomfort
Voor uw business en bezoekers!

www.poweredbyzeno.be



Het aandeel elektrische wagens op onze wegen 

groeit dagelijks. Als professionele partner 

voor laadoplossingen in een b2b-omgeving 

nemen we uw project van A tot Z voor onze 

rekening. Van planning en voorbereidende 

elektriciteitswerkzaamheden tot plaatsing, 

onderhoud, support en beheer van laadpalen. 

Zo biedt ZENO een totaaloplossing voor de 

uitbating van semipublieke laadstations voor 

alle elektrische wagens. ZENO ondersteunt het 

beheer van de laadinfrastructuur op uw locatie. 

We bieden het totaalplaatje voor elektrisch laden 

op kantoor, hotel en onderweg. 

De troeven en voordelen voor uw business
•  U zorgt voor een premium laadservice aan uw bezoekers en medewerkers
•  U biedt de hoogste eisen qua veiligheid, techniek en gebruiksgemak
•  U zet uw duurzame engagement in de kijker
•  U ontvangt EV-stroomcertifi caten en cashback
•  U geniet van een fi scale aftrek van 200%*!

ZENO draagt dagelijks actief bij aan de snelgroeiende 
transitie naar duurzame mobiliteit. Neem vrijblijvend 
contact met ons op via info@poweredbyzeno.be. 
We vertellen u graag meer over hoe we uw locatie 
van laadoplossingen kunnen voorzien.

Van advies tot installatie én beheer
Semipublieke laadinfrastructuur

De troeven en voordelen 
voor uw bezoekers

• Laadpalen worden uitgevoerd in uw huisstijl
• Publicatie laadpalen op Charge Assist app
• Ontzorging van management en services
• Markup op de energieprijs voor gasten    

en startfee per laadbeurt
• Laadpas voor uw gebruik zonder markup   

op de energieprijs
• EV-stroomcertifi caten met cashback
• Eigen supportdienst
• Huur of aankoop

•  maakt gebruik van een premiumservice
•  laadt aan marktconform tarief
•  rekent af via zijn eigen laadpas
•  laadt via QR-code indien geen eigen laadpas
•  waardeert de veiligheid en het gebruiksgemak

Uw bezoeker ...

Specialist semipublieke 
laadvoorzieningen

ZENO plaatst slimme laadpalen. 
Duurzaam, betrouwbaar en 
innovatief. Alle componenten zijn van 
topkwaliteit, alsook getest en gekeurd 
door verschillende automerken. Het 
driedubbele niveau van loadbalancing 
op onze laadsystemen is uniek. De 
laadpalen zijn vervaardigd uit roestvrij 
staal en bestand tegen water-en 
vandalisme. Ze worden uitgevoerd in uw 
huisstijl, wat het duurzame karakter van 
uw onderneming in de verf zet.

EV-STROOMCERTIFICATEN 
MET CASHBACK VAN 

€ 200
per geladen 10.000 kWh!

• Markup op de energieprijs voor gasten    

• Laadpas voor uw gebruik zonder markup   

ISO-gecerti� eerd op vlak van 
kwaliteit en milieu (ISO 9001- ISO 14001)

* Geldig tot 31/12/2022



Bent u al mee? Contacteer ons op
info@poweredbyzeno.be of + 32 (0)478 42 95 43

www.poweredbyzeno.be

Bent u al mee? Contacteer ons op
info@poweredbyzeno.be of + 32 (0)478 42 95 43

• Business use lader
• 2 laadpunten met elk een 

uitgangsvermogen tot 22kW
• 3 niveaus van loadbalancing
• Uitvoering in uw huisstijl
• 140 cm x 22 cm x 24 cm
• Behuizing staal van 3,7 mm
• Gekoppeld aan het ZENO centraal 

managementsysteem
• Laadpuntmanagement en -services
• Optie: lichtmast van 3,5 m of 4,5 m

• Business use lader
• 2 laadpunten met elk een 

uitgangsvermogen tot 22kW
• 3 niveaus van loadbalancing
• Uitvoering in uw huisstijl
•  80 cm x 22 cm x 20 cm
• Behuizing staal van 3,7 mm
• Gekoppeld aan het ZENO centraal 
 managementsysteem
• Laadpuntmanagement en -services

• Small/home offi  ce use lader
• 1 laadpunt met een 

uitgangsvermogen tot 22kW
• 53 cm x 22 cm x 20 cm
• Behuizing staal van 2,2 mm
• Kabel van 4 meter
• Gekoppeld aan het ZENO centraal 

managementsysteem
• Laadpuntservices

ZENO DUAL 
LAADPAAL

ZENO DUAL
WANDLADER

ZENO
SOHOBOX

ZENO DUAL ZENO DUAL ZENOZENO DUAL 

Onze laadoplossingen

ZENO SERVICES
• Back-offi  cecommunicatie
• Laadpas voor uw eigen gebruik zonder markup op de energieprijs
• Publicatie laadpalen op Charge Assist app
• Beheer van laadinfrastructuur en verrekening van laadtransacties
• EV-stroomcertifi caten met cashback
• Maandelijkse terugbetaling van elektriciteitsverbruik & jaarlijkse afrekening
• Proactieve monitoring van defecten & 24/7 support
• Omnium waarborg

ZENO CENTRAAL MANAGEMENTSYSTEEM
• Aansturingsplatform voor semipublieke laadvoorzieningen
• Centraal beheer en service van al uw laadpalen
• Afhandeling en verrekening van laadtransacties met laadpassen
• Afhandeling en verrekening van directe betalingen van laadtransacties via QR-code 

voor iedereen zonder laadpas

Laadcomfort voor uw business!

GEEN
MARKUP

OP DE
ENERGIEPRIJS


