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High tech laden 
voor thuis
Je elektrische auto laad je het liefst thuis op. 

Cube maakt het mogelijk én makkelijk.
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Alles wat je nodig hebt in 15 cm³

Laadoplossingen zijn vaak ingewikkeld terwijl ze makkelijk moeten zijn. De Cube 

is daarom volgeladen met technologie die ervoor zorgt dat ieder huis voorzien 

kan worden van een slimme laadoplossing. Kies een van de twee varianten en 

Cube regelt de rest.

Thuis laden Load balancing Werkt overal Direct besparen

* Maximale laadcapaciteit bij een 3-fasen aansluiting. Cube legt graag uit hoe het zit en wat er mogelijk is.
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Fast charging max 22 kWh*

Compatible met alle EV’s

Afgestemd op lokale 

laadcapaciteit

Cube Basic Cube Smart

Fast charging max 22 kWh*

Compatible met alle EV’s

Advanced load balancing

Automatisch verrekenen

MEEST GEKOZEN



De laadoplossingen van Cube zijn vooral makkelijk in gebruik, 

maar als het gaat om de kleur kun je het zo gek maken als je zelf 

wilt. Een Cube kan in alle RAL kleuren geleverd worden.

Any color you like
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Gebruik je de Cube niet zakelijk? Dan voldoet de Cube Basic in de meeste 

gevallen aan alle eisen. Wil je wel dat zakelijke laadkosten automatisch 

verrekend en terugbetaald worden? Kies dan voor de Cube Smart.

Basic of Smart?



De Cube Smart beschikt 

daarnaast over load balancing. 

Deze techniek zorgt ervoor dat 

de beschikbare krachtstroom 

optimaal verdeeld wordt tussen 

huis en laadpunt. In tegenstelling 

tot andere laadoplossingen is load 

balancing in iedere Cube aanwezig 

en niet cloud-afhankelijk.

Perfect 
in balans

Wil je in een later stadium toch gebruik maken van load 

balancing of automatisch verrekenen? In dat geval kan 

een Cube Basic met een upgrade omgetoverd worden 

tot een Cube Smart.

Upgraden kan altijd
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Kan de Cube ook bij mij thuis 

geïnstalleerd worden?

Iedere woonsituatie is uniek, maar de 

professionele installateurs van Cube 

zijn in staat om bij ieder huis een 

Cube laadoplossing te plaatsen.

Kan ik niet gewoon in de straat laden?

Natuurlijk, maar laden aan een 

openbare laadpaal is per jaar € 500,- 

duurder dan laden thuis. Op termijn 

betaalt een Cube dan ook voor 

zichzelf.

Zijn er dingen die ik zelf moet regelen?

Voor een Cube laadoplossing hoef 

je niets zelf te regelen. Zelfs de 

uitbreiding van een meterkast kan 

door Cube verzorgd worden.

Wat zijn de kosten van een Cube?

Cube heeft standaardprijzen die 

voor de meeste installaties van 

toepassing zijn. Deze prijzen, en de 

meerprijzen voor extra handelingen 

die soms nodig zijn, vind je in het 

meegeleverde overzicht.

Krijg ik ook een laadpas bij mijn Cube?

Alle Cubes worden geleverd met een 

persoonlijke laadpas die gebruikt kan 

worden door heel Europa. De Cube 

Smart is uitgerust met een RFID 

lezer zodat ook zakelijke laadpassen 

gebruikt kunnen worden.

Kunnen zakelijke kosten verrekend 

worden?

Met een Cube Smart gaat dit volledig 

automatisch. Als je een zakelijke 

laadpas gebruikt, houdt de Cube al 

het verbruik bij. De kosten die je privé 

maakt worden aan het einde van de 

maand automatisch vergoed.

Dit wil iedereen weten



Made in Holland
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Kies voor Cube
Comfortabel thuis laden met 

je eigen Cube? Van uitleg tot 

levering & installatie; bij Cube 

is het makkelijk. Vraag naar 

een Cube bij je dealer of ga 

naar cubecharging.com om 

zelf een Cube aan te vragen.

Cube is een volledig Nederlands product dat ontwikkeld 

is op de High Tech Campus in Eindhoven. Spraakmakende 

Cube klanten: Jumbo, Renault Trucks Nederland en Crisp.
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