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Van het moment dat u in een Jaguar I-PACE stapt, voelt u: dit is een bijzondere wagen. Elektrisch rijden 
biedt u een unieke ervaring. En aan het stuur van de I-PACE geniet u steeds van de gemoedsrust die u van 
een Jaguar verwacht. 

Naast het comfortabele rijbereik kunt u de I-PACE ook makkelijk thuis opladen.
Ontdek alle voordelen van een thuislaadpunt op p.4. Via onze gespecialiseerde partners Eneco, Alfen en 
Spie kunnen we u de ideale oplossing aanbieden om uw I-PACE thuis op te laden. Een thuislaadpunt is snel 
geïnstalleerd, voor een vaste prijs. 

Daarnaast zijn er onderweg vele oplaadmogelijkheden voor u als Jaguar I-PACE rijder. Lees meer over de 
voordelen van de Jaguar laadpas en de app op p. 7.

Zoals u weet, mag u als I-PACE rijder rekenen op vele fiscale voordelen. 
En er is nog meer goed nieuws: u geniet ook van 3 jaar totale gemoedsrust via Jaguar Care. 

Neem gerust deze brochure door. Hebt u nog vragen?
Uw Jaguar verdeler beantwoordt ze graag.

We wensen u alvast veel opwindend elektrisch rijplezier.

Electrified by:

UW ELEKTRISCHE 
TOEKOMST KAN BEGINNEN
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UW I-PACE THUIS 
OPLADEN BIEDT U 
ENKEL VOORDELEN

Laad uw Jaguar I-PACE thuis op en ga elke dag met een royaal rijbereik de weg 
op. Een thuislaadpunt is hiervoor de beste en meest comfortabele oplossing.   

• PROFESSIONELE INSTALLATIE 
Een thuislaadpunt hoeft slechts één keer geïnstalleerd te worden. 
Dat kan tegen een aantrekkelijke vaste prijs.

• PLUG & CHARGE
Eénmaal geïnstalleerd kunt u uw I-PACE meteen beginnen opladen. 
Geen verdere kennis of cursus vereist. Gewoon inpluggen en het laden begint.

• SNELLER LADEN 
Via een thuislaadpunt gebeurt het laden tot 85% sneller dan via een gewoon 
stopcontact van 220V. 
Dat is ‘s avonds inpluggen, ’s morgens volgeladen vertrekken.

• STROOM WORDT VERREKEND ZOALS U HET WILT
Privé of zakelijk, via een factuur op naam van de vennootschap? 
U kiest zelf. Handig als u de I-PACE als bedrijfswagen gebruikt. 

VANAF

€1.740
(incl. btw)

LAADPUNT INSTALLATIE



 5

THUISLAADPUNT:
DE BESTE KEUZE VOOR 
ELKE I-PACE RIJDER

Van een merk zoals Jaguar verwacht u uitzonderlijk comfort, topprestaties en duurzaamheid. Speciaal voor 
I-PACE rijders hebben we een oplossing die aan de hoogste kwaliteitseisen beantwoordt. Met de Eve Mini 
bent u zeker van Europese kwaliteit waar u altijd kunt op rekenen.

• COMPACT & AANTREKKELIJK
Kan makkelijk aan de muur worden bevestigd, of losstaand met een optionele montagepaal.

• VEILIG & DUURZAAM
De Eve Mini is Europese A-kwaliteit, gecertificeerd en getest volgens de strengste normen.

• PLUG & CHARGE 
De specialisten van Spie komen installeren, u kunt uw I-PACE meteen beginnen opladen.

• VIA STOPCONTACT OF VASTE KABEL
Inpluggen via het stopcontact of een vaste kabel van 5 m of 8 m? Aan u de keuze.

• LAADVERMOGEN VAN 3,7 KW OF 7,4 KW
Snel opladen is belangrijk voor u? Met de uitvoering van 7,4 kW wordt de I-PACE 
voor 80% opgeladen in iets meer dan 10 uur.*

• AANMELDEN MET LAADPAS
Bezoekers bij u thuis of in uw bedrijf kunnen met hun laadpas hun elektrische wagen inpluggen 
in uw thuislaadpunt. De kosten worden daarna bij hen verrekend.
 

LAADPUNT BIJ U OP HET BEDRIJF
Een thuislaadpunt kan ook eenvoudig worden geïnstalleerd bij u op het bedrijf. De installatiekosten 
zijn dezelfde als voor een thuisinstallatie. Ook andere medewerkers of bezoekers kunnen via dit 
laadpunt hun wagen opladen, met hun laadpas.  

*Bij een laadvermogen boven 3,7 kW dient er vooraf een schouwing plaats te vinden om uw huisinstallatie te inspecteren 
naar de mogelijkheden.
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ER IS ALTIJD EEN
PUBLIEK LAADPUNT
IN DE BUURT

Bij aankoop van een Jaguar I-PACE krijgt u meteen uw 
persoonlijke laadpas. Daarmee krijgt u na activatie van 
de laadpas toegang tot alle laadpunten van het 
plugsurfing-netwerk – het grootste van Europa*. 
In België alleen al zijn er 3.443 publieke laadpunten, 
waarvan 326 snelladers. Opladen kan eenvoudig 
via de laadpas of de Jaguar Public Charging-app, 
met of zonder maandelijks abonnement.

HOE VER KOM JE NA EEN UUR OPLADEN?

22 kW

50 kW

100 kW

2,3 kW

3,7 kW

11,8 KM

19 KM

122,5 KM

226,8 KM

331 KM

WANDCONTACTDOOS AC

CEE WANDCONTACTDOOS AC

3,7 kW

7,4 kW

19 KM

38,1 KM

PUBLIEK LAADPUNT AC

PUBLIEKE SNELLADER

* Meer info op www.plugsurfing.com
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DOWNLOAD DE INCONTROL REMOTE APP
Met deze app kunt u verschillende functies van uw I-PACE 
vanop afstand checken en bedienen. Bekijk het huidige 
accuniveau en rijbereik. Volg de oplaadstatus in realtime 
en kijk wanneer uw I-PACE volgeladen zal zijn. 

Voor andere functionaliteiten van InControl, 
zie pagina 23 van de productbrochure I-PACE. 

JAGUAR PUBLIC CHARGING APP
Krijg meteen zicht op alle oplaadpunten bij u in de 
buurt via de Jaguar Public Charging App. U ziet in 
realtime welke oplaadpunten bezet of beschikbaar 
zijn en kunt prijzen vergelijken. Aan het oplaadpunt 
kunt u eenvoudig het opladen starten via de app. 
De betaling kan met of zonder maandelijks 
abonnement.

GO I-PACE APP: RIJ VIRTUEEL ELEKTRISCH
Elektrisch rijden biedt u enkel voordelen. En na een testrit is de GO I-PACE app 
de beste manier om dat te ervaren. U kunt hem gratis downloaden en activeren 
als u met uw huidige wagen rijdt. De app analyseert automatisch uw rijgedrag 
en toont u niet alleen het aantal kilometers maar ook de batterijcapaciteit 
die u zou verbruikt hebben en de totale kost aan stroom. Zo ziet u hoeveel 
laadbeurten u per week nodig zou hebben met een I-PACE en hoeveel u kunt 
besparen vergeleken met een benzine- of dieselwagen. Het wordt meteen 
duidelijk of een Jaguar I-PACE ook voor u de juiste keuze is. Veel virtueel 
I-PACE rijplezier!   

Download deze apps gratis voor IOS in de App Store of voor Android in 
de Google Play Store.



RIJ ELEKTRISCH EN 
GERUST DANKZIJ 
JAGUAR CARE

Kiezen voor een Jaguar, dat is kiezen voor comfort en gemoedsrust. Net zoals 
alle Jaguar modellen wordt ook de I-PACE gebouwd volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen. Via Jaguar Care laten we u dan ook met plezier genieten 
van 3 jaar gratis onderhoud, 3 jaar waarborg en 3 jaar gratis pechverhelping. 
In het onwaarschijnlijke geval dat u onderweg stil komt te staan met een lege 
batterij, brengen wij uw I-PACE naar het dichtstbijzijnde laadpunt. 

ACCUGARANTIE
Voor extra gemoedsrust geldt voor de 90 kWh accu van uw I-PACE 
een garantie van 8 jaar of 160.000 km.*
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*Voor de 90 kWh accu van de I-PACE geldt een garantie van 8 jaar of 160.000 km (afhankelijk van 
hetgeen het eerst wordt bereikt). U kunt aanspraak maken op deze garantie indien er sprake is van 
een fabricatiefout of indien een officiële Jaguar dealer vaststelt dat de State of Health van de accu is 
afgenomen tot minder dan 70 procent.
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WORD FISCAAL 
BELOOND ALS 
I-PACE RIJDER

Opwinding aan het stuur. Luxueus Brits comfort. Een zee van ruimte voor alle 
inzittenden. En … veel fiscale voordelen. Want ook de overheid beloont u graag 
voor uw visionaire keuze. Zo betaalt u geen Belasting op Inverkeerstelling 
als u een I-PACE koopt – dat is uniek voor een wagen van dit prestatie- en 
comfortniveau. En u geniet nog meer fiscale voordelen. We hebben ze 
hieronder voor u op een rijtje gezet.

FISCALE VOORDELEN 2018 BELGIË

JAGUAR I-PACE S  €78.990 btwi (€65.281 excl. btw)

PARTICULIER BEDRIJF LEASING

BIV
Vlaanderen €0 €0 €495

Brussel & Wallonië €495 €495 €495

Verkeersbelasting
/jaar

Vlaanderen €0 €0 €81

Brussel & Wallonië €81 €81 €81

VAA 
(bruto/netto)* 

/maand

Vlaanderen - €226 / €103 -

Brussel & Wallonië - €246 / €114 -

CO2 solidariteits-
bijdrage/jaar

Vlaanderen - €301 €301 

Brussel & Wallonië - €301 €301

Fiscale 
aftrek

Vlaanderen - 120% 120%

Brussel & Wallonië - 120% 120%

Andere 
premies

Vlaanderen €2.000 - -

Brussel & Wallonië - - -

*Gebaseerd op een aanslagvoet van 53,5 %. Maandelijks verschuldigd nettobedrag voor de werknemer 
genietende van een firmawagen in “voordelen alle aard” (VAA), houdt geen rekening met eventuele bijko-
mende opties. Deze gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging door de bevoegde autoriteiten en zijn 
louter informatief.



DETAILKOSTEN OPLADEN I-PACE

EVE MINI 3,7 kW EVE MINI 3,7 kW
incl. 5m kabel EVE MINI 7,4 kW EVE MINI 7,4 kW

incl. 5m kabel

Voordelen
Display met instructies, 

RFID Kaartlezer of Plug & 
Charge, Type 2 stopcontact

Status indicatie met LED, 
vaste kabel Type 2, eigen 

kabel kan in voertuig blijven, 
RFID Kaartlezer of 

Plug & Charge

Display met instructies, 
RFID Kaartlezer of Plug & 

Charge, Type 2 stopcontact

Status indicatie met LED, 
vaste kabel Type 2, eigen 

kabel kan in voertuig blijven, 
RFID Kaartlezer of 

Plug & Charge

Oplaadvermogen 3,7 kW 3,7 kW 7,4 kW 7,4 kW

Laadsnelheid 19 km/u 19 km/u 38,1 km/u 38,1 km/u

Oplaadtijd 0-80% 20,2 u 20,2 u 10,1 u 10,1 u

Oplaadtijd 0-100% 25,2 u 25,2 u 12,6 u 12,6 u

PRIJZEN

Laadpunt €1.065 €1.065 €1.131 €1.131

Professionele installatie €787 €787 €920 €920

OPTIES

Upgrade vaste laadkabel (5m naar 8m) - €67 - €67

Laadpunt montage paal €163 €163 €163 €163

Tot 5m graven en herstel €290 €290 €315 €315

Tot 10m graven en herstel €1.101 €1.101 €1.101 €1.101

Tot 15m graven en herstel €1.664 €1.664 €1.664 €1.664

ABONNEMENTEN

Hosting p/m €5,99 €5,99 €5,99 €5,99

Beheer & Onderhoud p/m €6,05 €6,05 €6,05 €6,05

10 Bovenvermelde prijzen zijn inclusief BTW.
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WAND- 
CONTACTDOOS AC

CEE  
WANDCONTACT- 

DOOS AC

LAADPUNT  
AC

PUBLIEK LAADPUNT  
11 kW AC 

PUBLIEK LAADPUNT  
22 kW AC

PUBLIEKE 
SNELLADER  
>22 kW DC

Voordelen Goedkoop
Sneller laden. 

Niet duur om te 
installeren.

Sneller opladen. 
Oplaadgeschiedenis.  
Komt in aanmerking  

voor subsidie.

Geen investering. 
In sommige gevallen  

zelfs gratis.

Geen investering. 
In sommige gevallen  

zelfs gratis.

Geen investering. 
Erg snel opladen.

Nadelen Langzaam

Komt niet in aanmerking 
voor subsidie.  
Geen inzicht in 

laadgeschiedenis.

Kosten om te 
installeren.

Geen garantie op 
beschikbaarheid.  

Duurder om op te laden 
(tenzij gratis).

Geen garantie op 
beschikbaarheid.  

Duurder om op te laden 
(tenzij gratis).

Kosten per kWh 
zijn hoog.  

Aantal beperkt.

Betalen
Kosten worden 

toegevoegd aan uw 
elektriciteitsrekening.

Kosten worden 
toegevoegd aan uw 

elektriciteitsrekening.

Kosten worden 
toegevoegd aan uw 

elektriciteitsrekening of 
kunnen verrekend worden 

met de werkgever.

Oplaadpas of App. 
Maandelijkse factuur.

Oplaadpas of App. 
Maandelijkse factuur.

Oplaadpas of App. 
Maandelijkse factuur.

Vermogen 2,3 kW 3,7 kW 3,7 kW - 7,4 kW 3,7 kW 7,4 kW 22 kW - 50 kW - 100 kW

Type Stekker Schuko/Stekker CEE/Stekker Mennekes Type 2 Mennekes Type 2 Mennekes Type 2 CCS

Type Laadkabel Mode 2 
laadkabel

Universele mode 2 
laadkabel

Publieke mode 3  
laadkabel

Publieke mode 3  
laadkabel

Publieke mode 3  
laadkabel (Vaste/Tethered kabel)

BEV Standaard Accessoire Standaard Standaard Standaard n/a

Leverancier n/a n/a Alfen/Eneco Eneco/Nuon/EcoTap/ 
Engie/Allego/Bluecorner

Eneco/Nuon/EcoTap/ 
Engie/Allego/Bluecorner Fastned/Allego

ENERGIEKOSTEN

Gem. kosten per kWh €0,22 €0,22 €0,22 €0,35 €0,35 €0,59

Volledig opladen (90 kWh) €19,80 €19,80 €19,80 €31,50 €31,50 €53,10

Kosten per 100 km €4,13 €4,13 €4,13 €6,56 €6,56 €11,06

OPLAADTIJDEN

Oplaadtijd 0-80% 32,6u 20,2u 20,2u - 10,1u 20,2u 10,1u 3,2u - 1,4u - 0,75u

Oplaadtijd 0-100% 40,8u 25,2u 25,2u - 12,6u 25,2u 12,6u 3,9u - 2,1u - 1,45u

Laadsnelheid 11,8 km/u 19 km/u 19 km/u tot 38,1 km/u 19 km/u 38,1 km/u 122,5 km/u - 226,8 km/u 
- 331 km/u

DETAILKOSTEN LAADPAAL

Bovenvermelde prijzen zijn inclusief btw en kunnen wijzigen in functie van de energieleverancier.
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0 L/100 KM – 0 G/KM CO2
Prijzen op 1 juni 2018. Prijzen en specificaties onder voorbehoud van wijzigingen. 

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. V.U.: Jaguar Land Rover Belux N.V. – Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Antwerpen

Jaguar Gent Vernaeve
Fraterstraat 119
9820 Merelbeke
T. 09/330.20.26

www.vernaeve.be


