
 
Handleiding voor Mijn ANWB Oplaadservice 

1. Inloggen 
Ga naar www.anwb-elektrisch.nl om in te loggen. U vult hier bij gebruikersnaam uw e-mailadres in met uw 
bijbehorende wachtwoord. 
 

Wachtwoord vergeten 
Werkt uw wachtwoord niet meer, of herinnert u deze niet meer? Klik dan op Wachtwoord vergeten onder 
de Log in knop. Een nieuw wachtwoord wordt verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.  
 

 

 

2. Startpagina 
Zodra u bent ingelogd, ziet u een overzicht van oplaadpunten op de kaart. Dit is de beginpagina van de 
online omgeving Mijn ANWB Oplaadservice. 
 
Menu 
Bovenin in het menu ziet u de volgende navigatieknoppen: Home, Gebruikers en Kaarten, Oplaadstations, 
Opties en Logout.  Achtereenvolgens worden in deze handleiding de verschillende pagina’s doorlopen.  

 

http://www.anwb-elektrisch.nl/


3. Gebruikers en kaarten 
 
Als u deze optie kiest krijgt u de volgende submenu’s te zien: 
- Laadpas administratie  
- Transacties 
- Laadpas aanvragen 
 

3.1. Laadpas administratie 

 

   
 
Onder het zoekfilter in het witte kader, ziet u alle laadpassen gekoppeld aan uw account. U kunt de 
transacties per kaart bekijken door op “Bekijk transacties” te klikken. 
 

 
 

3.2. Transacties 
Het overzicht van alle geautoriseerde transacties die zijn gedaan met de ANWB Laadpas(sen) onder uw 
beheer. 
 

  



4. Oplaadstations 
Als u deze optie kiest, kunt u kiezen uit de volgende pagina’s. 
- Overzicht van oplaadstations 
- Oplaad stations beheer 
- Transacties 

4.1. Oplaadstation beheer 
Op deze pagina ziet u, onder het witte filterkader, een tabel met het overzicht van oplaadstations die onder 
uw beheer vallen. 
 

 

 
 
Selecteer het laadpunt waarvan u de gegevens wilt inzien door op het serienummer te klikken in de tabel. U 
krijgt de volgende tabbladen:  
- Statistiek 
- Transacties 
 
Ook ziet u hier de status van het oplaadstation en de connectoren middels gekleurde icoontjes.  
De betekenis van de gekleurde indicatoren is als volgt: 

 laadpunt/connector beschikbaar 

 laadpunt/connector in storing 

 voertuig aan het laden 
 
 

 
 

 
 
 
 
De grafiek laat in één oogopslag zien hoeveel laadtransacties er zijn geweest en hoeveel kWh er is 
afgenomen in een bepaalde periode. U kunt zelf een maand en jaar selecteren waarvoor u de gegevens wilt 
zien. Deze kunt u ook exporteren naar een Excel bestand. 
 
 



 
 
Indien een laadtransactie nog loopt is de stip van de bijbehorende connector blauw en is het veld 
‘Stopdatum’ leeg. Gedurende de transactie worden het aantal pulsen van de kWh meter weergegeven. Het 
aantal geladen kWh wordt zichtbaar zodra de sessie is beëindigd. De kWh waarde is het aantal 
pulsen/1.000. 

 
Tabblad  ‘Transacties’ 

 

4.2. Transacties 
Op dit scherm ziet u een overzicht van alle geautoriseerde transacties die hebben plaatsgevonden of nog 
lopen op het laadpunt onder uw beheer. 
 

 
 

 
 

  



5. Opties 
 
Als u deze optie kiest krijgt u het volgende submenu te zien: 
- Wachtwoord aanpassen 

5.1. Wachtwoord aanpassen 
 
Hier kunt u zelf uw wachtwoord aanpassen waarmee u inlogt op Mijn ANWB Oplaadservice. Vul eerst het 
oude wachtwoord in en kies vervolgens een nieuwe wachtwoord. 

Let op bij het aanmaken van een wachtwoord. Dit dient minstens uit 7 tekens te bestaan waarvan 
1 bijzonder zoals een !*&@ etc. 
Druk op ‘Wachtwoord wijzigen’ om uw nieuwe wachtwoord op te slaan. 
 

 


