Verduurzamen én
besparen met uw
parkeerplaats?
Zonnestroom? Elektrische voertuigen laden? Heeft u een eigen
parkeerplaats? Maak uw eigen zonnestroom al vanaf € 0,15 per
kWh voor 15 jaar vast.

Waarom een
zonnelaadstation?
Groene stroom van zonnepanelen.
Verlaging van uw energiekosten.
Slimme laadstations.
Realisatie van uw energieprestatie doelstellingen (label C).
Minder CO2-uitstoot.
Een duurzame uitstraling van uw parkeerplaats.
Comfort en gemak voor uw bezoekers en medewerkers.

Zonnelaadstations
Bij AmperaPark ontwerpen en plaatsen we
slimme, groene zonnelaadstations voor
elektrische auto’s. Het aantal elektrische
auto’s neemt toe: mobiliteit wordt elektrisch
en de vraag naar laadmogelijkheden
buitenshuis groeit snel, ook van uw bezoekers
en medewerkers. Onze laadstations bieden,
naast het opwekken

van zonnestroom, een dynamische laadinfrastructuur met betaal- en reserveringsmogelijkheid via de app. Met de stijgende
energietarieven zijn onze zonnelaadstations
bovendien een financieel aantrekkelijke optie.
Nú is het juiste moment om, zelfs zonder
investering, een mooi verdienmodel te maken
van uw eigen parkeerplaats.

CO2 reductie
Europa is op weg naar CO2 neutraal. Bedrijven worden door de overheid gestimuleerd te
investeren in de verduurzaming van hun bedrijf en mee te doen aan de energietransitie. Met
een zonnelaadstation van AmperaPark op uw parkeerterrein levert u een substantiële bijdrage
aan de CO2 reductie en krijgt uw bedrijf een duurzame, groene uitstraling.

24 parkeerplaatsen =

72.000 kWh
Groene stroom
per jaar

430.000
Zonnekilometers

48.000 kg
CO2 besparing

Uw zonnelaadstations
als verdienmodel
AmperaPark biedt verschillende laagdrempelige
businessmodellen van koop tot Energy As A
Service.

Onze modellen

•

Met een zonnelaadstation van
AmperaPark combineert u
parkeren, zonnestroom opwekken
en laden onder een dak. Al onze
groene laadstations worden
uitgevoerd in metaal of metaal in
combinatie met duurzaam hout. Ze
zijn verkrijgbaar op ieder gewenst
formaat en ook leverbaar in
dubbele varianten.

•
•
•
•

Zelf zonnestroom opwekken op uw
parkeerterrein.
B
 espaar op uw energierekening door minder
stroom in te hoeven kopen.
Interessante verdienmodellen door laden
elektrische auto’s met zonnestroom.
Geen investering nodig.
Uw bezoekers betalen marktconform tarief.

Een zonnelaadstation
van AmperaPark
kopen of leasen
Meer informatie: www.amperapark.com

Onze AmperaPark app

AmperaPort Signature

AmperaPort Industrial

AmperaPort Eclipse

Prijzen vanaf € 0,16 per kWh
voor 15 jaar vast.

Prijzen vanaf € 0,15 per kWh
voor 15 jaar vast.

Prijzen vanaf € 0,17 per kWh
voor 15 jaar vast.

AmperaPark heeft eigen,
slimme software die ervoor
zorgt dat u zoveel mogelijk op
zonnestroom laadt: duurzaam
én spaarzaam.

Een zonnelaadstation
van AmperaPark
kopen of leasen
Meer informatie: www.amperapark.com
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