
 
 

 
 
 
 
 

Dat je geïnteresseerd bent in de Nissan Leaf, snappen wij als geen ander. Rijden in de Leaf is 
namelijk echt een belevenis! Niet alleen is de auto zeer comfortabel en uitgerust met de laatste 
technologie, de auto heeft bovendien een ruime range van 378 km (NEDC). 

 
De kans is groot dat dit je eerste volledig elektrische auto wordt en dat ook het opladen nieuw is voor je. Zit je vol met 
vragen? We beantwoorden hier de meest gestelde vragen.    
 

 Wat heb je nodig om te kunnen opladen? 
Om een elektrische auto op te laden heb je een laadpaal, een laadsnoer en een laadpas 
nodig. De pas is gekoppeld aan jou en je Leaf, zodat de laadpaal jullie herkent. Je 
gebruikt de pas bij je eigen laadpaal en bij openbare laadpunten. Pincodes en dergelijke 
zijn niet nodig.  
 
De stekker van de Leaf bevindt zich op de neus van de auto, boven het Nissan logo zit een 
klep die opengemaakt kan worden. 

 
 

 Plug and play 
Bij de aanschaf van de auto leveren we standaard twee soorten laadsnoeren mee: 

 een 220V laadsnoer dat in elk stopcontact past en 

 een snoer geschikt voor elk openbaar (snel)laadpunt in Europa. Dit Mennekes-snoer gebruik je ook voor je eigen 
laadpaal. 

Je kunt dus meteen na aflevering overal jouw Leaf laden. 
 
 

 Hoe vraag ik een laadpaal aan voor thuis? 
Bij het bestellen van de auto kijken we of een laadpaal op eigen erf mogelijk is, of dat je een openbare laadpaal moet aanvragen 
bij de gemeente.  

 
Sommige gemeenten verstrekken subsidie op de aanschaf van laadpalen. Informeer bij jouw gemeente of dit het geval is. Als je 
al een laadpaal hebt, dan hoef je geen verdere  actie te ondernemen. 

 
Een laadpaal op eigen erf 
Als je een eigen erf hebt, kan de laadpaal daar geplaatst worden. Het voordeel hiervan is dat je de 
laadpaal niet hoeft te delen met je buren en dat hij na beëindiging van het contract van jou is. De 
installateur maakt een nieuwe groep in de meterkast aan, als dat nodig is.  
 
Het plaatsen van een laadpaal op eigen erf kost ongeveer €1.500,00. We verrekenen dit in de leaseprijs.  
 

 

 Hoe vraag ik een laadpas aan? 
Als je elektrisch gaat rijden heb je een laadpas nodig. Zodra je bij ons gaat 
leasen krijg je van Arval een laadpas van New Motion thuisgestuurd. Deze 
laadpas is gekoppeld aan jou en je Leaf, zodat de laadpaal jullie herkent.  

 
 

Nissan Leaf 
Alles wat je wil weten over het opladen 



 
 

 Waar kan ik mijn auto opladen? 
Op de website oplaadpalen.nl vind je een actueel overzicht van alle 
Nederlandse laadpalen. Je vindt gemakkelijk de dichtstbijzijnde laadpaal 
bij jou in de buurt. Bij FastNed kun je langs de snelweg snelladen en 
binnen 20 minuten je weg voor ongeveer 100 kilometer vervolgen.  
 

 Zijn er verschillen in laadkosten? 
Ja, er zijn verschillen in laadkosten. Sneller laden is iets duurder. De 
kosten worden achteraf gefactureerd en staan vermeld op jouw factuur 
van Arval. Zo houd je alle kosten bij elkaar in één overzicht. 
 

 
 
  
 
 

 
 
Een lege accu volledig opladen kost € 7,00 tot 12,00. Ongerekend betaal je gemiddeld € 0,03 per km voor elektriciteit. 
 

 Is opladen veilig? 
Ja, opladen is veilig. Pas wanneer beide stekkers zijn aangesloten en de paal is vergrendeld met behulp van je laadpas staat er 
stroom op de kabel. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een stroomstoot. Het is alleen mogelijk de stekkers te verwijderen als de 
laadpaal met de pas is ontgrendeld.  

 
 Kan iemand mijn stroom stelen?  

In principe is het niet mogelijk om stroom te stelen, omdat je je eigen laadpas gebruikt. Als iemand jouw stekker tijdens het 
opladen verwijdert, stopt het laden direct. Het laden wordt pas hervat na het scannen van jouw laadpas. Zo lang iemand dus 
niet in het bezit is van jouw pas, is het onmogelijk om stroom te stelen. 
 

 Vragen? 
Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via mkbteam@arval.nl of telefoonnummer 088 – 455 04 04.  
 

waar laadsnoer oplaadtijd kosten 

220V laden (thuis) 220V stekker ongeveer 10 uur EUR 0,21-0,23 / kwh 
openbaar laadpunt Mennekes-snoer ongeveer 2 tot 8 uur EUR 0,25-0,35 / kwh 

FastNed Mennekes-snoer 
ongeveer 20 minuten 
(ongeveer 100 kilometer) 

EUR 0,59 / kwh 

http://www.oplaadpalen.nl/
mailto:mkbteam@arval.nl

