
Sneller en goedkoper laden 
op 100% duurzame energie S M A R T  C H A R G I N G  C O N T R O L L E R

P R E F E R R E D  D I S T R I B U T O R



maxem is de Smart Charging 
Controller in uw meterkast

laad uw elektrische auto sneller op

download gratis u laadsessies online

krijg beter inzicht in uw energieverbruik thuis

laad uw auto op 100% zonne-energie

installeer meerdere laadpunten zonder problemen



maxem laadt uw 
elektrische auto sneller op

uw meterkast kan maar een beperkte hoeveelheid 

stroom aan. Het meeste hiervan moet u reserveren voor 

normaal huisgebruik, zoals uw vaatwasser. een sneller 

ladende auto vraagt veel stroom waardoor het risico dat 

uw hoofdzekering er uit klapt groot is. een zwaardere 

netaansluiting met meer capaciteit in uw meterkast 

kost u al snel €800 per jaar extra aan vastrecht aan uw 

netbeheerder. 

maxem meet hoeveel stroom u daadwerkelijk 

beschikbaar hebt en past daar de laadsnelheid van de 

auto op aan. zo benut u uw bestaande netaansluiting 

maximaal en is uw auto sneller volgeladen!

Sneller laden, tot wel 50%!

Meterkast

Laadpunt auto



al uw laadsessies altijd 
bij de hand. gratis.

als u zakelijk rijdt wilt u natuurlijk de energie die uw 

auto thuis laadt vergoed krijgen door uw bedrijf. met 

maxem stelt u eenvoudig uw kWh prijs in en exporteert 

u al uw laadsessies in één helder overzicht; per maand, 

per kwartaal of per jaar. zo wordt uw administratie heel 

gemakkelijk.

eenvoudig exports maken van laadsessies



maxem geeft u grip op uw 
energieverbruik in huis

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel stroom u thuis 

verbruikt? Vaak kunt u veel geld op uw energierekening 

besparen. 

door real-time inzicht en historische overzichten krijgt 

u grip op uw energieverbruik in huis. Hiermee ziet u 

gemakkelijk waar het meeste elektriciteitsverbruik 

vandaan komt en kunt u actie ondernemen om energie, 

en dus kosten, te besparen!

krijg grip op uw energieverbruik thuis



maxem maakt laden op  
100% zonne-energie gemakkelijk

Hebt u ook zonnepanelen? maxem geeft u inzicht in wat 

u zelf aan energie opwekt. zo krijgt u direct feedback 

over de prestatie van uw zonne-energie systeem.

Hebt u uw zonnepanelen zakelijk voor uw elektrische 

auto aangeschaft? met maxem hebt u eenvoudig online 

inizcht in uw opgewekte energie. zo maakt maxem het 

mogelijk om uw eigen zonnestroom te verrekenen.

laadpunt en zonnepanelen aan elkaar gekoppeld



Slimmer en goedkoper 
chargepark management

Het laden van meer auto’s tegelijkertijd vraagt veel 

stroom van uw netaansluiting. Worden er meer 

auto’s opgeladen, dan wordt het risico groter dat de 

hoofdzekering er uit klapt.

met maxem wordt het laadvermogen van de auto’s 

dynamisch aangestuurd op basis van het beschikbare 

vermogen. zo laden alle auto’s op maximale snelheid 

zonder zorgen. Bovendien kunt u in de toekomst flexibel 

het aantal laadpunten uitbreiden als de vraag ernaar 

stijgt. 

meer laadpunten zonder hoge kosten



Volledige duurzame energie. 
Dat is ons doel. 

Wilt u later een batterij in huis om energie op te slaan? 

Of wellicht laat u een warmtepomp installeren. Maxem 

is zo ontworpen dat dit soort energiesystemen ook 

kunnen worden aangesloten. 

En omdat Maxem online is kunt u altijd updaten naar de 

nieuwste Smart Energy Services. Zoals uw auto opladen 

als de energie goedkoper is. Of energie opslaan in uw 

batterij als er veel windenergie op zee wordt opgewekt. 

ongeacht de feature, maxem zorgt ervoor dat u 

makkelijker en goedkoper gebruik kunt maken van 

duurzame energie.



maxem werkt uitstekend in combinatie 

met de slimme laadstations van iCu. deze 

laadpunten onderscheiden zich door zijn 

eenvoud in gebruik en betrouwbaarheid. 

neem contact op voor meer informatie

Vraag uw laadpuntprovider 
naar de mogelijkheden

S M A R T  C H A R G I N G  C O N T R O L L E R



P R E F E R R E D  D I S T R I B U T O R

Vanleeuwenoplaad.nl

klapwijkse eilanden 3

2652 eS, Berkel en rodenrijs

www.vanleeuwenoplaad.nl

phone: 010 - 70 78 356

email: mail@vanleeuwenoplaad.nl


