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PRODUCTCATALOGUS & DIENSTEN



TOEKOMSTGERICHT 
Made in Holland en op basis van meer dan 50 
jaar stroomzuil ervaring. De Seijsener oplaadpalen 
Business voor de zakelijke markt hebben alles 
wat u van laadpalen kunt verwachten. En meer! 
Toekomstklaar zijn deze laadpalen bovendien, 
door onze jarenlange ervaring en expertise in auto 
laadpalen. 

Door de slimme technologie passen wij zo het 
aantal benodigde kW aan. Zo bent u altijd klaar voor 
de nodige zwaardere vermogens in de toekomst, 
zónder daarvoor een nieuwe laadpaal te hoeven 
aanschaffen. Kortom: Seijsener laadpalen brengen u 
letterlijk vooruit!  

MULTI-INZETBARE 
LAADPALEN 
Seijsener is al sinds de jaren ‘90 specialist in het 
realiseren van oplaadpunten. Van eenvoudige 
maar duurzame laadpalen voor tweewielers 
tot multi-inzetbare auto laadpalen met LED-
verlichting en universeel design. Rechtstreeks van 
de leverancier, daarom superscherp geprijsd!

DE VOORDELEN 
 Snel en veilig laden
 Laadvermogen van 11 tot 22 kW
 Verdienmodel op basis van laadtransacties 

 en gebruik (24/7 beschikbaar)
 IJzersterk 100% recyclebaar aluminium profiel
 Bezoekers binden met een service
 Tegen meerprijs custom design en iedere 

 RAL-kleur mogelijk
 Geschikt voor alle automerken met een

 type 2 aansluiting
 Volledige ontzorging maar behoud zelf 

 overzicht en regie
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“ Klaar voor
  de toekomst”
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De Seijsener autolaadpaal is compact en strak vormgegeven. De autolaadpaal word geleverd met 
één contactdoos (type 2) en komt standaard met een RFID lezer zodat je de auto kan volladen 
met je tankpas. Met de geïntegreerde GPRS module kan je als ondernemer alles via de backoffice 
beheren.

Aantal contactdozen: 1
Aansluiting contactdozen: TYPE 2
Aansluitwaarde: 3X16A of 3X32A
Voedingsspanning: 230V of 400V
Vermogen per laadpunt: 11 of 22 KW
Aardlek beveiliging: Ja
Protocol: Mode 3
Positiebepaling: GPS modem
Communicatie: GSM modem
Controller: Mifare RFID Reader
Materiaal behuizing: Aluminium 3,5mm 
(ALMg3)
Materiaal kap: Aluminium 2+3mm (ALMg3)
Kleur behuizing: RAL9016 (Verkeerswit)
Kleur kap: RAL9016 (Verkeerswit)
Behandeling: Poedercoaten
Afmetingen: 1200x240x230mm (HxBxD)
Slagvastheid: IK-10
Waterdichtheid: IP54
Backoffice abonnement: Ja
Artikelnummer: ALP1xBUSINESS
Optioneel: Betaalsysteem

LAADPAAL 
BUSINESS 1



Met het standaard autolaadpaal van Seijsener  kan je twéé auto’s tegelijk opladen.  Het voordeel 
van twee tegelijk opladen is dat je er meer gasten mee kan bedienen. Dubbele laadpalen van 
Seijsener zijn voorzien van een mode 3 manier van laden en geven u daardoor de zekerheid van 
veilig laden! Het laden word gestart en gestopt middels de RFID lezer. Met de backoffice hou je 
alles in eigen beheer.

Aantal contactdozen: 2
Aansluiting contactdozen: TYPE 2
Aansluitwaarde: 3X16A of 3X32A
Voedingsspanning: 230V of 400V
Vermogen per laadpunt: 11 of 22 KW
Aardlek beveiliging: Ja
Protocol: Mode 3
Positiebepaling: GPS modem
Communicatie: GSM modem
Controller: Mifare RFID Reader
Materiaal behuizing: Aluminium 3,5mm 
(ALMg3)
Materiaal kap: Aluminium 2+3mm (ALMg3)
Kleur behuizing: RAL9016 (Verkeerswit)
Kleur kap: RAL9016 (Verkeerswit)
Behandeling: Poedercoaten
Afmetingen: 1200x240x230mm (HxBxD)
Slagvastheid: IK-10
Waterdichtheid: IP54
Backoffice abonnement: Ja
Artikelnummer: ALP2xBUSINESS
Optioneel: Betaalsysteem

LAADPAAL 
BUSINESS 2
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De Seijsener autolaadpaal is compact en strak vormgegeven. De autolaadpaal word geleverd met 
één contactdoos (type 2) en komt standaard met een RFID lezer zodat je de auto kan volladen 
met je tankpas. Met de geïntegreerde GPRS module kan je als ondernemer alles via de backoffice 
beheren.

Aantal contactdozen: 1 of 2
Aansluiting contactdozen: TYPE 2
Aansluitwaarde: 3X16A of 3X32A
Voedingsspanning: 230V of 400V
Vermogen per laadpunt: 11 of 22 KW
Aardlek beveiliging: Ja
Protocol: Mode 3
Positiebepaling: GPS modem
Communicatie: GSM modem
Controller: Mifare RFID Reader
Materiaal behuizing: Aluminium 3,5mm 
(ALMg3)
Materiaal kap: Aluminium 2+3mm (ALMg3)
Kleur behuizing: RAL9016 (Verkeerswit)
Kleur kap: RAL9016 (Verkeerswit)
Behandeling: Poedercoaten
Afmetingen: 1200x240x230mm (HxBxD)
Slagvastheid: IK-10
Waterdichtheid: IP54
Backoffice abonnement: Ja
Artikelnummer: ALP1xBUSINESS
Optioneel: Betaalsysteem

www.seijsener.com

LAADPAAL 
BUSINESS CUSTOM



CUSTOM LAADPAAL 
VARIANTEN



De Seijsener oplaadpaal combineert u standaard met het backoffice abonnement (excl.) a € 162,00 per jaar. 
Dit cloud-based abonnement is gekoppeld aan het Centraal Interoperabiliteit Register (CIR) waardoor de 
laadpaal met laadpassen van alle providers is te gebruiken. 

Het helpt u bovendien geheel geautomatiseerd alle transacties in één overzicht te overzien.

Uitlezen van gegevens, en dus een overzicht van alle gebruik, en/of deze direct verrekenen, gaat hiermee 
voortaan gemakkelijk vanaf ieder door u gewenst mobiel apparaat. Kortom: het onmisbare programma 
waarmee u voor nog geen € 13,50 per maand de activatie, registratie en administratieve afhandeling regelt. 

BACKOFFICE 
ABONNEMENT 
Ontdek de vele voordelen van ons abonnement.

 Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk  
 Bijbehorende gratis app
 Eenvoudig inzien van gegevens o.a.:
 Welke laadpalen zijn actief?, Verbruik per contactdoos,

 totaalverbruik, kosten en laatste gebruik. 
 Tijdbesparende remote service bij storingen
 Zichtbaarheid op Google Maps als laadpunt locatie 

BACKOFFICE
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HOE WERKT HET 
IN STAPPEN 

Uw laadpaal instellen 
voor verrekenen

U heeft één of meerdere 
laadpalen voor elektrische 

rijden geplaats op 
uw locatie waarmee 

u wilt verrekenen, 
zodat bezoekers en/of 
medewerkers betaald 

kunnen laden aan 
uw laadpaal.

. 
 Bezoekers starten 

transactie 
Elke bezoeker of 
medewerker met een 
elektrische auto heeft 
een Nederlandse laadpas 
waarmee zij de laadsessie 
kunnen starten. Zij betalen 
daarvoor een vooraf 
bepaalde tarief plus de 
eventuele kosten voor 
hun laadpasaanbieder. 

Facturatie
Na het stoppen van een 
laadtransactie kunt u in 

de backoffice zien welke 
kosten er zijn berekend 

naar de klant toe.

Uitbetaling 
Een keer per maand 
ontvangt u van ons een 
creditfactuur met de 
laadopbrengsten minus 
de door ons berekende 
kosten. 

1.

2.

3.

4.
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TOEBEHOREN 

Dit officiële verkeersbord E08o ‘Parkeergelegenheid voor elektrische auto’s’ is uitgevoerd met een 
zogenoemde dubbel omgezette rand. Deze dient voor bescherming en de bevestiging van de beugels. 
Hierdoor is het bord extra stevig bevestigd en wordt blijvende kwaliteit gegarandeerd. 

Verkeersbord: Elektrische laden
Type: E08o
Afmeting: 400x600mm (BxH)
Uitvoering: DOR/DG³
Materiaal: Aluminium
Kleur: Blauw
Artikelnummer: 00126338A

Betonfundatie: Autolaadpaal
Gewicht: 45 kilo
Afmeting: 190x440x300 (HxBxD)
Artikelnummer: 0023211207

Paal: Flespaal met grondstuk
Diameter onder: 76mm
Diameter boven: 48mm
Materiaal: Gegalvaniseerde staal
Hoogte: 3.300mm
Artikelnummer: 0028413121
Hoogte: 3.600mm

www.seijsener.com
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“ Maak het
  compleet”



Bent u van plan meerdere voertuigen bij u te kunnen laten laden? 
Dan is ook Smart Charging zeker voor u interessant. Deze slimme 
technologie zorgt ervoor dat voor uw organisatie van groot belang 
zijnde “Peak Shaving” wordt tegen gegaan en dat stroomlevering 
zorgvuldig en gebalanceerd plaatsvindt.

Overmatig verbruik tijdens piekuren wordt hiermee voorkomen en 
daarmee ook de onnodige kosten die uw netbeheerder in rekening 
kan brengen bij het overschrijden van het piekvermogen. Kortom: 
vraag ons een maximale capaciteit passend bij uw terrein en voor-
zieningen in te laten stellen, zodat u atijd de beste service levert én 
u de maximale stroomcapaciteit van uw parkeervoorziening nooit 
zal overschrijden, zelfs niet tijdens piekuren.

GOED VOOR HET MILEU, 
GOED VOOR DE PORTEMONNEE

UP-TO-DATE
MET SMART CHARGING
SLIMME LAADPALEN








Offerte

Samen met u kijken wij 
welke laadpalen het best 

geschikt zijn voor uw 
situtatie. 

 

Installatie 
De eenvoudig (zelf) te 
installeren laadpalen zijn 
direct klaar voor gebruik. 
Wenst u installatieservice? 
Ook dat kunnen wij voor u 
verzorgen.

Zorgeloos rijden 
Snel en veilig laden door   

optimale beveiliging en 
hoge instelbare kW, waar-

mee u desgewenst het 
laadproces kunt versnellen.  

Facturatie 
Uw administratie, activatie, 
registratie van gebruikers 
en eventuele verrekening 
direct ineen via het 
handige cloud-based 
backoffice abonnement. 

VAN OFFERTE TOT 
ZORGELOOS RIJDEN 

www.seijsener.com
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Vraag vrijblijvend
uw laadoplossing aan
door contact met ons 
op te nemen.

INTERESSE? 

Seijsener Rekreatietechniek BV
Noorder IJ- en Zeeweg 11
1505 HG Zaandam
Postbus 406
1500 EK Zaandam

075 6810 610
info@seijsener.nl
www.seijsener.nl


