BP Fuel & Charge
Eén complete oplossing om je gehele
wagenpark in beweging te houden

BP Fuel & Charge
Één simpele en complete oplossing om je wagenpark in beweging te houden
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 Één contract
Bespaar kostbare tijd met één contract.
Geen rompslomp meer met verschillende
contracten bij verschillende aanbieders.
Kies voor één contract en één pas voor al
je energiebehoeften. Houd je chauffeurs
in beweging met onze eenvoudige en
gebruiksvriendelijke service.

 Één tankpas,
één factuurstroom,
één rapportage
Bespaar tijd met een makkelijke en
gestroomlijnde administratie voor alle
energiebehoeften van je wagenpark.
Dankzij onze eenvoudige rapportage beperk
je de verwerkingstijd tot een minimum.

 Eenvoudig geïntegreerd thuis
opladen en op het werk
Wij zorgen voor oplaadoplossingen voor
thuis en op het werk. Met onze volledige
installatieservice verzorgen we deze oplossingen
van aanschaf tot installatie. En voor jouw gemak
worden de data van al je BP Fuel & Charge
transacties van je wagenpark verwerkt in één
compleet overzicht.

BP Fuel & Charge
Één simpele en complete oplossing om je wagenpark in beweging te houden
Ik wil dat mijn chauffeurs hun auto

Ik maak me zorgen dat mijn chauffeurs

thuis kunnen opladen, maar hoe betaal

zonder stroom komen te zitten. Hoe

ik ze terug voor de elektriciteit die ze

kunnen ze onderweg een beschikbaar

hebben gebruikt? En wat betekent dit

en handig oplaadpunt vinden?

belastingtechnisch voor mijn wagenpark?

 Automatische terugbetaling

 Onze app

Vergoed je werknemers automatisch voor het
thuis opladen met een terugbetalingsregeling
die voldoet aan de belastingregels. Wij zorgen
dat het juiste bedrag direct en automatisch op
hun bankrekeningen wordt gestort.

Dankzij onze gratis app kunnen jouw chauffeurs
heel simpel de dichtstbijzijnde, snelste en meest
handige locatie vinden om elektrisch te laden.
Zo hoef je je geen zorgen meer te maken om
actieradius – de app navigeert jouw chauffeurs
naar geschikte laadpunten en toont bovendien
live de beschikbaarheid van deze locaties. Dat
betekent minder omrijden en minder stil staan.

Wat ik echt nodig heb is een eenvoudige
oplossing waarmee ik alle energie voor mijn
wagenpark kan gebruiken, betalen en controleren.
Of dit nu brandstof of elektriciteit is.

Hou je wagenpark in beweging met één tankpas
voor zowel reguliere brandstof als elektrisch laden.

Toegang tot het volledige netwerk

Tank diesel en benzine

van openbare laadpunten voor BEV's

voor ICE en PHEV *

en PHEV's *

bij alle bp stations

Mobiele app die je chauffeurs

Eén factuurstroom voor

onderweg tijd bespaart bij het zoeken

reguliere brandstof, elektrisch

naar beschikbare laadpunten

laden én alle andere services

Laadpalen voor thuis of op het

Gedetailleerde

werk. Inclusief automatisch

overzichten van

terugbetalingssysteem

alle energiebronnen

* ICE - voertuig met verbrandingsmotor, BEV - elektrisch voertuig
met batterij, PHEV - plug-in hybride elektrisch voertuig

Geïntegreerde oplossingen
voor je wagenpark
Wat je voertuig of energiebehoefte ook is

bp's brandstofexpertise verzekert je van zowel reguliere
brandstoffen, als alternatieve energiebronnen voor je
hele wagenpark.
Één oplossing voor:

• Reguliere wagenparken – toegang tot meer
dan 1.500 tankstations in Nederland

• Onderweg, thuis of op het werk laden – toegang
tot het volledige netwerk van openbare laadpunten
voor elektrische voertuigen
Huidige trends verdelen klanten in drie groepen.
Waar je ook besluit om te laden, wij staan voor je klaar.

40%
thuis

40%

op het werk

20%

onderweg

Wij bieden dé oplossing voor elektrisch laden in Nederland
Bereikbaar met je BP Fuel & Charge tankpas

Laden onderweg

Vind eenvoudig een laadstation
Voor het onderweg opladen van elektrische voertuigen biedt bp
een uitgebreid netwerk van laadpunten, te vinden op de meest
efficiënte locaties. Met bp heb je toegang tot 100% van de
openbare laadlocaties zodat er altijd eentje in de buurt is

Zorgen over de actieradius van je EV-wagenpark?
bp neemt deze angst weg met toegang tot oplaadpunten
waar je ze ook maar nodig hebt.
Toegang tot

100%

221.700+

van de Nederlandse

oplaadpunten door heel Europa

openbare laadpalen

met Vattenfall en Hubject

Routeplanner voor elektrische voertuigen

Welk elektrisch voertuig je ook bezit, wij hebben

handige laadpunten
op de voor jouw belangrijkste routes dankzij ons netwerk

Laden onderweg

Hou je wagenpark in beweging

Het laadnetwerk van bp heeft een volledig aanbod aan
laadpunten om te voorzien in de verschillende stroombehoeften
van je wagenpark. Van snel tot ultrasnel laden, bp heeft de
laadsnelheid die je wagenpark nodig heeft.
We zijn voorbereid op de toekomst met onze oplaadpunten van
150 kW tot 350 kW. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd op
de weg. We zullen het aantal van onze ultrasnelle laadpalen blijven
uitbreiden om aan de groeiende eisen van je wagenpark te voldoen.

Tijd die nodig is om tot 160 kilometer bereik te laden:

Normaal laden

Snelladen

Ultra-snelladen

7 kW – 4 uur

50 kW – 30 min

150kW – 15 min*
Gebruik de handige zoekfunctie in de BP Fuel & Charge App
om op basis van een specifiek voertuig een geschikt laadpunt

* Afhankelijk van het type EV en de rijomstandigheden/stijl. Alleen van toepassing
op elektrische voertuigen met een laadvermogen van 150 kW.

te vinden dat de juiste laadsnelheid biedt.

Laden onderweg

Combineer het juiste laadpunt
met je voertuigen
Wat is dan het juiste laadpunt voor het laden van je
wagenpark? Dat is afhankelijk van de laadstekker en
laadsnelheid van je voertuigen.
Voertuigfabrikanten breiden hun assortiment EV- en
PHEV* -opties uit, waardoor de behoefte aan een
uitgebreid laadnetwerk toeneemt.

Filter op stekkertype

CCS-2

Type 1

Mennekes
(type 2)

Met behulp van onze Fuel & Charge-app helpen
we je bij het vinden en selecteren van de handigste
en meest geschikte laadpunten die beschikbaar zijn
voor het voertuig van je chauffeur.
* PHEV - plug-in hybride elektrisch voertuig

Laden onderweg

Hou je wagenpark in beweging

Met de BP Fuel & Charge app:
•

Zorg dat je chauffeurs de dichtstbijzijnde,
snelste en handigste optie kunnen vinden
om hun voertuigen op te laden.

•

Neem de zorgen over de actieradius weg
- de app geeft je chauffeurs niet alleen informatie
over de locatie van het laadpunt, maar ook over
hun live beschikbaarheid. Dit betekent minder
omleidingen en minder uitvaltijd.

Download onze app

Laden onderweg

Hou je wagenpark in beweging
met de BP Fuel & Charge App

Vind de dichtstbijzijnde

Vind stekkertype en

Check openingstijden, prijzen

tankstations en EV laadpunten

beschikbare laadpunten

en CPO (operator laadpunt) naam

Laden onderweg

Hou je wagenpark in beweging
met de BP Fuel & Charge App

Vind afstanden naar de

Filter op stekker, laadsnelheid

dichtstbijzijnde laadpunten

en beschikbaarheid

Filter op model voertuig

Laden voor thuis en op het werk

Als onderdeel van onze BP Fuel & Charge service
bieden we oplossingen voor het beheer van je
EV-laadinstallaties van je bedrijf, zowel op de
werkplek als thuis bij je chauffeurs.
Onze producten zijn ontworpen en gemaakt in de EU.
Bovendien bieden we een uitgebreide installatieservice
voor een vlekkeloze werking.

Ontdek de slimme laadpalen van Vattenfall voor het
opladen van elektrische auto's bij werknemers thuis
en op het werk. Met een volledige installatieservice
en een goede klantenservice is het opladen van je
elektrische auto in goede handen.
Vattenfall zorgt voor een probleemloze werking
van de thuislaadpaal dankzij een goede klantenservice
en een gebruiksvriendelijk webportaal.

Alfen ICU Eve Single Pro*
Moderne en compacte oplader.
Geplaatst waar jij hem nodig hebt.
Laadsnelheid: Normaal (3,7 - 22kW)
*kan aan de muur of op de grond worden geplaatst

Laden voor thuis en op het werk

Wallbox begin-tot-eind
ondersteuning
BP Fuel & Charge biedt samen met Vatenfall en Hubject
de begin-tot-eind-oplossingen voor je laadinfrastructuur door:

• Je wagenpark en thuis- of werklocatie uit te rusten
met meerdere laadoplossingen.

• De RFID-chip op de tankpas biedt toegang tot openbare
oplaadpunten in heel Europa.

• Doorlopende technische ondersteuning van laadpalen.

Wij hebben antwoorden op de energiebehoeften
van je wagenpark
Onze klantenservice staat voor jou en je chauffeurs klaar,
met maar één telefoontje of e-mail zijn al je vragen over
brandstof en laden beantwoord.
Voor alle vragen over het laden bij openbare laadpunten, is onze
Customer Service bereikbaar. Neem telefonisch contact op via
0800 - 020 36 31 of e-mail cardsale@bp.com. Wij zijn te bereiken
op werkdagen tussen 08.30 - 17.00h.

bp ondersteunt je met begin-tot-eind laden van
je wagenparken. Onze ervaren accountmanagers
gebruiken hun kennis over wagenparken om onze
aanbiedingen af te stemmen op jouw behoeften.

Thuis laden

Eenvoudige vergoeding voor de chauffeurs
van jouw elektrische bedrijfswagens
Werknemers worden direct vergoed voor het thuis opladen van hun
zakelijke auto tegen een afgesproken prijs per kWh. Deze regeling biedt
veel voordelen voor zowel jou als wagenparkbeheerder als je chauffeurs.

Voordelen voor jou als wagenparkbeheerder



• Een complete AVG-proof oplossing voor je belastingen.
• Vergoed je werknemers eerlijk en automatisch met een
maandelijkse vergoeding, in plaats van per laadsessie.

• Minder administratie door een geautomatiseerd proces.
• Beheer je wagenpark efficiënter met één portaal waar
een eenmalige goedkeuring voldoende is.

• Informatie van al je Fuel & Charge tankpassen
en vergoedingsservice overzichtelijk in beeld.



Voordelen voor de chauffeurs
• Een complete AVG-proof oplossing voor
hun belastingen.

• Je werknemers worden maandelijks eerlijk
en automatisch vergoed, in plaats van per
laadsessie.

• Bij thuis laden wordt het exacte bedrag
vergoed dat aan privé-elektriciteit is verbruikt.

• Slechts eenmalige registratie nodig.

• Handige maandelijkse rapportage die aan al je
boekhoudkundige en verantwoordingsverplichtingen
voldoet.

Nadat alles is geïnstalleerd en ingesteld,
is het proces volledig geautomatiseerd.

Thuis laden

Overzicht van het vergoedingsproces

Het vergoedingsproces is snel en gemakkelijk.

De chauffeur ontvangt een uitnodiging met eenvoudige instructies om zich

Als wagenparkbeheerder log je in op het vergoedingsportaal en

te registreren. Zo’n registratie wordt vervolgens door jou als wagenparkbe-

selecteer je de chauffeurs die hiervoor in aanmerking komen.

heerder goedgekeurd. Dit alles hoeft maar enkele minuten te duren.

Trafineo / bp




Laadrapportage
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Elektriciteitsbedrijf

EV chauffeur

InCharge portaal van EV
chauffeur

Werknemer
(bp/Aral klant)

De slimme laadpaal wordt geïnstalleerd, aangesloten en vervolgens
geautoriseerd voor het opladen van bedrijfswagens met de BP Fuel &
Charge tankpas van een chauffeur.
Laadgegevens die nodig zijn voor de terugbetaling worden
automatisch naar bp verzonden.

3

Laadkosten worden terugbetaald op de bankrekening van de
werknemer, volledig volgens de belasting- en AVG-voorschriften.

4

De laadkosten van de werknemer worden gefactureerd aan de
werkgever, volledig volgens de belasting- en AVG-voorschriften.

Thuis laden

Beheer de vergoedingen in één
enkel portaal
Met ons gebruiksvriendelijke online portaal kan je de
vergoedingen dag en nacht in één oogopslag beheren
en in de gaten houden.

Één plek voor het beheren van al je
vergoedingen.



Bekijk de vergoedingsstatus
van je chauffeurs
Controleer of alle tankpassen en
vergoedingsinstellingen zijn geactiveerd.



Stuur uitnodigingen, volg de status van
vergoedingen en keur vergoedingsaanvragen
van je chauffeurs goed.

naar het portaal

Thuis laden en op het werk

Belangrijkste voordelen van thuis
laden en de terugbetalingsoplossing
van BP Fuel & Charge
Verlaag de laadkosten voor je EV



wagenpark door een laadpaal van bp bij je
werknemer thuis. Zo ben je verzekerd van
een laadplek én lagere laadkosten dan bij
een publiek laadpunt.

Verlaag je administratiekosten



door je chauffeurs rechtstreeks te
vergoeden met bp’s geautomatiseerde
terugbetalingssysteem, volledig volgens de
belasting- en AVG-voorschriften.



Geniet van de eenvoudige rapportage.
Één factuurstroom voor alle bp kosten,
zoals laadsessies thuis, op het werk
en onderweg. Maar ook je reguliere bp
brandstoffen en mobiliteitsdiensten zijn
hierin terug te vinden.

Één complete oplossing om je hele wagenpark in beweging
te houden met elektrisch laden én reguliere brandstoffen

Één pas
Één contract
Één app





Bespaar tijd

Controleer uitgaven

Één factuurstroom
Simpele rapportage
Gedetailleerde EV transacties

Houd je elektrische én reguliere
wagens optimaal in beweging
Digitale oplossingen en data

Partner voor
de toekomst

Expertise
en netwerk

Toegang tot 100% van de
openbare laadlocaties

Uitgebreide mobiliteitsdiensten
Alternatieve energiebronnen





Tankstations in heel Europa
Geïntegreerd opladen voor

Ontwerp, planning en integratie voor

thuis en op het werk

een laadoplossing die past bij jou
24/7 klantenondersteuning voor laadpunten
Planning van services voor jouw toekomstige laadinfrastructuur

