
Zo maakt Kia elektrisch rijden verrassend gemakkelijk.

More electrification
More possibilities
Kia Laadservices



Elektrisch opladen 
zoals jij dat wilt
Bij Kia werken we elke dag hard aan jouw 
mobiliteit. Voor nu en straks. Dat doen we 
met liefde, toewijding en diep respect voor 
de wereld om ons heen. Zodat jij nu en in 
de toekomst bij Kia terecht kunt voor jouw 
mobiliteit - vlot, veilig en voordelig. 

Kia gelooft in schoon emissievrij vervoer en rijplezier 
voor iedereen. Daarom zetten wij al jarenlang groot 
in op elektrisch rijden. Daarbij streven wij ernaar om 
telkens het onmogelijke mogelijk te maken. En dat lukt: 
onze volledig elektrische en plug-in hybrid-modellen zijn 
praktisch, dynamisch en zuinig. Compleet en betaalbaar. 

Bij zulke innovatieve auto’s horen de slimste 
laadoplossingen. Daarom maakt Kia ook het opladen van 
je volledig elektrische Kia of plug-in hybrid nu super simpel, 
voor thuis en onderweg. Het enige wat je nodig hebt is je Kia-
laadsleutel en je eigen smartphone. 

Kia laadservices

32



Onderweg laden
Publieke laadpaal
Onderweg laad je jouw plug-in hybrid of volledig 

elektrische Kia op aan één van de vele laadpalen. 
Een volledig elektrische Kia maakt in bijna alle 

gevallen maximaal gebruik van het laadvermogen 
van de de 3-fase laadpalen waardoor je tot drie keer 

sneller laadt dan bij een 1-fase laadpaal.

Publieke snellaadpaal
Snelladen werkt met gelijkstroom (DC). Handig, want dat 
is precies wat jouw volledig elektrische Kia nodig heeft. 

De elektriciteit ‘stroomt’ direct je accu’s in - supersnel. Zo 
laad je een 64kWh EV-accu tot 50% in circa 30 minuten. Dit 

staat gelijk aan 220km rijbereik (WLTP)

Thuis laden
Laden via wandcontactdoos
Kia levert bij de plug-in hybrid en volledig elektrische 

modellen standaard een laadkabel voor laden via een 
wandcontactdoos (230V).

Met deze manier van laden, laad je doorgaans met 
10 ampère. Daarmee laad je bijvoorbeeld een plug-in 

hybrid-accu op binnen 4 uur. 

Wij adviseren je om alleen van deze methode gebruik 
te maken in dringende gevallen. En zorg ervoor dat de 
bekabeling / groepenkast hiervoor geschikt is.

1-fase of 3-fase laden
Thuis kan je, afhankelijk van je auto en thuislader, je Kia 

opladen via 1- of 3-fase. 
Je plug-in hybrid laad je in 2,5 uur op via 1-fase en je 

volledige elektrische Kia laad je in circa 4 uur (39.2kWh) 
of 7 uur (64kWh) op via 3-fase.

Je hebt maar één ding nodig: je Kia-laadsleutel

Hoe dat kan? Wij werken samen met Plugsurfing, het grootste 
Europese netwerk van openbare laadpunten. Met meer dan 200.000 
aansluitingen hoef je onderweg niet om te rijden om op te laden. 
Maar we gaan nog verder.

Transparante kosten met Kia Pay As You Go. Ontvang tijdelijk de 
gratis Kia-laadsleutel en betaal daarna alleen voor wat je gebruikt. De 
actuele tarieven zie je in de Kia Public Charging app. Of kies voor een 
abonnement van € 9,99/mnd. Laad tegen vaste scherpe tarieven in 
Nederland: AC-laden voor € 0,24 per kWh en DC-laden voor € 0,53 
per kWh. 
 
Zo makkelijk is openbaar opladen: sluit de kabel aan en swipe de 
Kia-laadsleutel langs de sensor van de laadpaal of start de laadsessie 
via de Kia Public Charging app.

De Kia-laadsleutel is de manier om snel en voordelig op te 
laden. Thuis. Op je werk. In de stad. Langs de snelweg. In 
binnen- en buitenland. In heel Europa!

54
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Voor opladen onderweg heb je twee opties. De eerste is Pay As You Go. Ontvang tijdelijk de gratis Kia-laadsleutel en 
betaal daarna alleen voor wat je gebruikt. De actuele tarieven zie je in de Kia Public Charging app. De tweede optie is 
het laadabonnement. Daarbij betaal je € 9,99 per maand en laad je tegen vaste scherpe tarieven in Nederland:  
AC-laden voor € 0,24 per kWh en DC-laden voor € 0,53 per kWh. 

Wat kost laden eigenlijk?
Een volle accu kost bij een elektrische 
auto veel minder dan de gemiddelde volle 
tank benzine of diesel. Dat scheelt meestal 
zo’n 50 tot zelfs 80%. Let op: de prijzen 
per kWh verschillen: thuis opladen is het 
voordeligst, zeker als je zonnepanelen 
hebt. Bij een openbare laadpaal betaal 
je iets meer, bij snelladers het meest. 
Uitgaande van ons abonnementstarief 
van € 0,24 per kWh bij AC-laden kost een 
volle accu voor een Kia plug-in hybrid met 
8,9kWh accu circa € 3,-. Bij een volledig 
elektrische Kia met 64kWh accupakket is 
dat nog geen € 20,-. Niet veel toch, voor 
pakweg 450 emissievrije WLTP kilometers? 
Kies je voor snelladen, dan betaal je 
ongeveer het dubbele.

Wanneer is een abonnement 
voordeliger?
Een laadabonnement van €9,99 per 
maand is al voordeliger als je je volledig 
elektrische Kia minimaal twee keer per 
maand oplaadt van 0-100% aan een 
publieke AC laadpaal*. Dit zijn circa 7.000 

elektrische WLTP kilometers per jaar.
Voor een plug-in hybride is het al 
voordeliger vanaf 5.500 elektrische 
kilometers. Hiervoor laad je de compacte 
batterij minimaal negen keer per maand 
volledig op bij een publieke laadpaal. 
Let hierbij op dat een plug-in hybrid geen 
DC-snellaadaansluiting heeft. 

Actueel en transparant
Elke laadsessie kun je helder 
gespecificeerd terugzien in je Kia Public 
Charging app op je smartphone of 
online account. Zo heb jij altijd een 
compleet overzicht van je verbruik en 
kosten**. 

Opladen onderweg
‘Pay As You Go’ of het laadabonnement

AC en DC
Wisselstroom (ook wel Alternating Current, AC) haal je gewoon 
uit het stopcontact. Voordat je die kunt opslaan in de accu van je 
elektrische auto of plug-in hybrid moet die eerst worden omgezet 
naar gelijkstroom (Direct Current, DC). Daarvoor zorgt de onboard 
charger in je auto: die maakt van wisselstroom (AC) gelijkstroom 
(DC). Dit werkt in feite net als in de adapter van je mobiele telefoon, 
alleen is de adapter hierbij ingebouwd in je auto.

Tarieven prijs per 
kWh Type SOC

plug-in 
hybrid Volledig elektrisch

8,9kWh 39,2kWh 64kWh

Pay as you go***  € 0,35 AC 0-100% € 4,- € 16,- € 26,- 
 € 0,60 DC 10-80% n.v.t. € 16,- € 27,- 

Abonnement  € 0,24 AC 0-100% € 3,- € 11,- € 18,- 
 € 0,53 DC 10-80% n.v.t. € 15,- € 24,- 

Voordeel AC € 1,- € 5,- € 8,-
DC n.v.t € 1,- € 3,-

* In het vergelijk is rekening gehouden met een gemiddeld publiek laadtarief van  
€ 0,35 per kWh.

** Het kan langer duren voordat de exploitant van het laadstation de laadsessies 
doorstuurt naar onze partner Plugsurfing.

*** Gemiddeld geschatte prijs per kWh in Nederland. Raadpleeg de Kia Public 
Charging app voor de actuele tarieven.
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Wil je meer weten, of heb je nog 
extra wensen? Vraag je Kia-dealer 
naar de mogelijkheden.

Kia Public Charging app
Bij je Kia-laadsleutel hoort ook de Kia Public 
Charging app. Daarin zie je al je laadsessies 
terug in één handig overzicht. Zo weet je 
altijd waar, wanneer en hoeveel je hebt 
opgeladen, plus de kosten. Maar de app kan 
meer: hij vindt moeiteloos alle oplaadpunten 
in je buurt en langs je route. Je kunt live de 
beschikbaarheid én de tarieven zien. Sterker 

nog: hij wijst je de snelste weg erheen - 
Mocht je je laadsleutel niet bij de hand 
hebben dan kan je bij meerdere laadpalen 
zelfs de laadsessies via de Kia Public  
Charging app starten en stoppen.

De Kia Public Charging app is er voor iOS en Android.

Tip: gebruik Apple CarPlay of Android Auto om de navigatie naar de laadpaal  
te tonen op het multimediascherm van je Kia.

Gemak, controle en overzicht:
Kia Public Charging app en Gebruikersportaal

Wagenparkportaal
Speciaal voor ondernemers is er een 
wagenparkportaal beschikbaar. Dit is geschikt 

voor bedrijven van elke omvang. Bovenop alle 
functies van het Gebruikersportaal kun je daarmee 

bovendien: 

-  Alle laadsessies van je wagenpark per maand 
overzichtelijk ontvangen op één factuur.

-  Nieuwe gebruikers toevoegen.  
-  Laadsleutel activeren en/of uitschakelen.
-  Unieke namen toewijzen aan elke laadsleutel, voor 
helder inzicht in de maandelijkse laadkosten.

-  Goedkeuren tarief thuislader t.b.v automatische declaratie 
thuislaadvergoeding van berijders.

-  Je Kia vloot (plug-in hybrid en volledig elektrisch) beheren 
via de speciale wagenparkpagina. 

-  Meerdere vloten beheren, bijvoorbeeld voor verschillende 
vestigingen.

Gebruikersportaal
Je online gebruikersportaal is de maxi-versie van je 
Kia Public Charging app - powered by Plugsurfing, 

zodat je ook op je laptop inzage hebt. 

Je kan hier naast, je account beheren, alle 
laadsessies inzien, je Kia-laadsleutel(s) beheren, 
betaalmethode selecteren, ook de automatische 

declaratie instellen van je thuislaadkosten van je 
slimme laadpaal thuis. 

Dat laatste is met name handig als je je 
kilometers mag declareren bij je werkgever. Het 

Gebruikersportaal is de perfecte tool voor iedere 
particulier, werknemer of ondernemer die graag 

overzicht heeft. 

Of je nu als particulier, als werknemer of als ondernemer wilt laden: Kia 
geeft jou een compleet overzicht van al je oplaadsessies. Kia biedt de 
gratis Kia Public Charging app aan, handig voor onderweg. Wil je liever 
inzicht op je laptop, gebruik dan het online gebruikersportaal. Voor de 
wagenparkbeheerder is er zelfs een wagenparkportaal beschikbaar. 
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Je thuislader: jij kiest, 
wij regelen de rest

Dit is de (top)snelheid bij jou thuis.

Je elektrische of plug-in hybrid Kia laad je het liefst thuis 
op. Dat gaat vlot, veilig én voordelig. Zeker als je kiest 
voor een thuislader via Kia. 

Toegegeven: het plaatsen van een thuislader is een vrij 
technisch verhaal over ampère, watt, fasen en groepen. 
Wees gerust, daar heb jij geen omkijken naar. Samen 
met onze professionele partners krijg je een passend 
advies en zorgen wij dat alles perfect werkt.

Hoe snel jouw Kia thuis kan opladen, hangt sterk af van de aansluiting 
in jouw meterkast. In de tabel hieronder zie je de meest gangbare typen 
aansluitingen én indicatieve laadtijden voor 8,9 en 13,8kWh plug-in hybrid-
accu’s en voor volledig elektrische Kia’s met 39,2kWh of 64kWh accu’s.

Om samen met jou de juiste thuislader te 
kiezen, brengen we eerst jouw situatie in kaart. 

Daarvoor hebben we wat informatie van je nodig. 
Over je meterkast. Over waar je wilt thuisladen? 

Over eventuele grote stroomverbruikers in je 
huis. Of je zonnepanelen hebt. En over het aantal 

kilometers dat je dagelijks denkt te gaan rijden. Op 
basis daarvan ontwikkelen we samen met jou en onze 

installatiepartner Abel&co de perfecte oplossing. 

Altijd up-to-date
 Ook ná de installatie zorgen wij voor 
jouw laadpaal. 

  Dat doen we met 24/7 service. 
  Via de ingebouwde simkaart krijg jij 
de nieuwste firmware updates en is 
jouw slimme laadpaal verbonden met 
je Kia Public Charging app.
  Zelfs eventuele troubleshooting kan 
op afstand. 
  Automatische verrekening met 
werkgever mogelijk. 

Voor de simkaart, het datagebruik en de 
24/7 helpdesk / support betaal je € 6,99 
per maand.

Jouw thuis-
aansluiting Laadvermogen Fase Ampère

plug-in hybrid Volledig elektrisch
8,9kWh 13,8kWh 39,2kWh 64kWh

Indicatieve laadtijd in uren

1x35A
3,7kW (3,3kW voor plug-in hybrid) 1 16 2,5 3,9 12,5 20,3

7,2kW 1 32 2,5 3,9 6,4 10,5

3x25A

3,7kW (3,3kW voor plug-in hybrid) 1 16 2,5 3,9 12,5 20,3

5,8kW 1 25 2,5 3,9 8,0 13,0

11kW 3 16 2,5 3,9 4,2 6,8

 De benodigde technische aanpassing kan per situatie verschillen. In sommige gevallen kun je door toepassing van Load Balancing tijdelijk laden op een hoger 
vermogen als er weinig andere stroomverbruikers aan staan. Voor optimaal thuisladen kan het nodig zijn om je groepenkast aan te passen of bijvoorbeeld te 
kiezen voor krachtstroom. Let op: deze opties zijn niet in elke woning mogelijk en vallen buiten de standaardinstallatie.
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De thuislader die het beste bij jou past

Ons aanbod
Kies uit meerdere thuisladers. Onze meest gekozen lader vind je 
hieronder. Er is al een laadpaal inclusief installatie vanaf € 1.427,-.

Kia biedt in samenwerking met installatiepartner 
Abel&co verschillende laadoplossingen aan 
zodat er altijd een oplossing gevonden wordt 
die bij je past. Alle thuisladers die wij bieden 
zijn innovatief, betrouwbaar en werken heel 
gebruiksvriendelijk. 

Eventuele zakelijke laadkosten aan je privé 
thuislader kun je gemakkelijk doorgeven aan 
je werkgever. Afhankelijk van je gekozen type 
thuislader kun je die zelfs direct volautomatisch 
declareren. Hoe handig is dat!?

ALFEN EVE SINGLE PROLINE
  Laadvermogen 11kW
  Paslezer
  Full colour 3,5” 
kleurendisplay
  Interne simkaart
  Energiemeter

  Interne beveiliging  
DC 6mA
  24 maanden 
fabrieksgarantie
  MID gecertificeerd
  Vaste kabel van  
8 meter

Inclusief installatie € 2.237,-

Optioneel:
  Load balancing € 217,-
  Vermogensupgrade achteraf naar 22kW € 91,-
  Grijze kap RAL 7043 € 96,-
  Montagepaal incl. montage € 531,-

Afmetingen (hxbxd): 370 x 240 x 130mm

De genoemde aanschafprijzen zijn inclusief BTW en inclusief standaardinstallatie door onze installatiepartner Abel&co. Bij de standaardinstallatie is 
inbegrepen: 5 meter voedingskabel van meterkast naar laadstation; plaatsen van de eindgroep (eventueel met aardlekbeveiliging) in de meterkast; één 

muurboring naar buiten; plaatsen van stijg- of zakleiding van maximaal 1 meter op gevelmuur; aansluiten, testen en instellen van het laadstation; klein 
materiaal en instructie aan de gebruiker. Als standaardinstallatie bij jou thuis niet mogelijk is wordt er kosteloos een online inventarisatie gedaan. Mocht 

een online inventarisatie niet afdoende zijn dan kan een inventarisatie op locatie noodzakelijk zijn. Dit kost eenmalig € 115,-. Die meerkosten vervallen als 
je de laadpaal aanschaft. Let op: eventuele kosten voor het verzwaren van je meterkast van bijvoorbeeld 1x35A naar 3x25A zijn exclusief en dien je zelf 

aan te vragen bij de netbeheerder.

MENNEKES AMTRON 
  Laadvermogen 11kW
  Paslezer
  LED status indicatie
  Interne simkaart
  Energiemeter
  Interne beveiliging  
DC 6mA

  24 maanden 
fabrieksgarantie
  MID gecertificeerd
  Vaste kabel van  
7.5 meter

Inclusief installatie € 2.213,-

Optioneel:
 Load balancing prijs op aanvraag
 Vermogensupgrade achteraf naar 22kW € 127,-
  Montagepaal incl. montage € 684,-

Afmetingen (hxbxd): 474 x 259 x 220mm

Vraag onze installatiepartner Abel&co voor meer mogelijkheden.
Er is al een laadpaal inclusief installatie vanaf €1.427,- (Alfen Eve Single S-Line 7.4kW).
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Wil je meer weten, of heb je nog 
extra wensen? Vraag je Kia-dealer 
naar de mogelijkheden.

Privé en zakelijk: alle tools & mogelijkheden

Helder en transparant: dit zijn de kosten

Particulier Zakelijke rijder Wagenpark 
beheerder

Kia-laadsleutel voor publiek en thuis

Kia Public Charging app

Online gebruikersportal 

Automatisch declareren laadkosten via thuislader

Wagenparkportaal inclusief: 
- Online overzicht van alle laadsessies op één factuur
- Goedkeuren tarief thuisladers
- Beheren, toevoegen en/of verwijderen berijders

Eenmalig Per maand

Kia-laadsleutel met Pay As You Go incl. Kia Public Charging app
Tijdelijk gratis  
(t.w.v. € 9,95)

n.v.t.

Kia-laadsleutel met Laadabonnement incl. Kia Public Charging app € 9,99

Wagenparkportaal n.v.t. € 0,25 per laadsessie 
Maximaal € 5,- per maand

11kW Mennekes Amtron thuislader € 2.213,- € 6,99 hostingkosten / 
servicekosten

11kW Alfen Single Proline thuislader € 2.237,- € 6,99 hostingkosten / 
servicekosten

Prijzen zijn incl. BTW
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