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Schiphol Parking & Mobility Services

General Terms and Conditions
Applicable
to One-off
agreements
Laadplekken
zijnParking
te vinden
op onze parkeerlocaties en maken daarmee onderdeel uit
van het desbetreffende parkeerproduct. Toegang tot de laadpunten kan alleen
verkregen worden door deel te nemen aan het parkeerproces van Schiphol Parking &
Mobility Services.

General Terms and Conditions
Applicable
Parking
agreements
Stapto
1. One-off
Parkeren
van
het voertuig

Eenmaal binnengereden op de parkeerlocatie zijn de elektrisch
laadplekken aangeduid met behulp van borden, zie figuur 1*. Parkeer uw
elektrische auto in een beschikbare parkeerplek welke specifiek bedoeld is
voor het laden van elektrische auto’s

General Terms and Conditions
Applicable to One-off Parking agreements
Stap 2.

Aansluiten van de auto op de laadpaal
Nadat u de betreffende parkeerlocatie bent opgereden en u uw
elektrische auto op een elektrische laadplek hebt neergezet kan het
voertuig worden aangesloten op de laadpaal. De laadpalen zijn voorzien
van Mennekes type II contactdozen.

Stap 3.

Activeren van de laadpaal
De laadpaal kan worden geactiveerd door middel van contact herkenning
met een zogenaamde RFID laadpas. Er is een koppeling met het CIR
(Centraal Interoperabiliteit Register) waardoor de laadpassen van alle
gangbare providers toegang kan worden verleend.

Stap 4.

Het laden
Zodra de auto is aangesloten en de laadpaal is geactiveerd met behulp van
een universele laadpas wordt het laden automatisch gestart. De laadpaal
heeft een LED-ring om de contactdozen welke de status van de laadpaal
aangeeft. Groen is stroomvrij, blauw is in bedrijf, geel is in bedrijf maar
met een voltooide lading.

Stap 5.

Deactiveren van de laadpaal
De laadpaal kan worden uitgeschakeld door middel van contact
herkenning met dezelfde RFID laadpas als waarmee de laadpaal is
geactiveerd.
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Stap 6.

Verlaten van de parkeerlocatie
Nadat u de auto hebt losgekoppeld van de laadpaal kunt u de
parkeerlocatie op de reguliere wijze verlaten.

Stap 7.

Verrekening van de laadtransactie
Voor het laden worden extra kosten in rekening gebracht. Op 31 maart
2017 bedraagt het verbruikstarief van elektrisch laden € 0,30 per kWh met
een starttarief van € 1,00. Reserveren is niet nodig. Het actuele tarief kunt
u op de laadpaal vinden.

*Figuur 1

***
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