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rijbereik tot 
395 km WLTP*
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geconnecteerd 
ecosysteem

routeplannersnel  
opladen

12 
rijhulpsystemen

* WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): dit nieuwe protocol vertaalt zich 
in resultaten die veel dichter aanleunen bij de realiteit van dagdagelijkse ritten dan de cijfers 
van de NEDC-cyclus.





Renault ZOE imponeert met zijn alsmaar karaktervollere stijl. Zijn fel 
gesmaakte, vloeiende lijnenspel wordt voortaan aangevuld met een 
nieuwe, c-vormige ‘full LED’-signatuur, mistkoplampen en een krachtiger 
radiatorrooster. De achterlichten winnen aan karakter met LED-lichten die 
het koetswerk optisch breder maken.

zuiver design



ZOE is ultrageconnecteerd met de wereld rond hem, maar in de eerste 
plaats met jouw. Zodra je hem nadert met de handenvrije contactkaart  
op zak, opent hij de deuren van een universum dat technologie aan  
eenvoud koppelt. Als een ware cocon vindt het interieur nieuwe 
comfortnormen uit, met zetelbekledingen en sierelementen in  
100 procent gerecycleerd textiel* en een doorgedreven aandacht  
voor geluidsisolatie. Het dashboard wint aan moderniteit en ergonomie 
met zijn nieuwe, 10”-scherm. Dat verenigt alle informatie die je nodig 
hebt recht in uw gezichtsveld, terwijl het nieuwe stuur en de functionele 
bedieningselementen je in staat stellen om je wagen met de  
vingertoppen te controleren.

Welzijnsruimte

1. in de hoogte en diepte verstelbaar 
stuur

2. zetelbekleding in gerecycleerd 
materiaal

* naargelang de versie.
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1. thuis opladen
2. gecombineerde DC Combo-aansluiting achter 

de ruit op het radiatorrooster, om aan elk type 
van laadpaal te laden

3. opladen aan openbare laadpaal

Renault ZOE is klaar om jouw elke dag te volgen en kan overal 
worden opgeladen. Sluit hem thuis aan op een WallBox van 7,4 kW 
en hij wordt volledig opgeladen terwijl je slaapt. Leg je langere 
afstanden af, dan kan je ZOE dankzij de Combo CCS-stekker 
aansluiten op snellaadpalen om in nauwelijks 30 minuten tot 
150 kilometer aan rijbereik te winnen. Dankzij zijn intelligente 
caméléon®-lader past hij zich aan het vermogen van alle openbare 
laadpalen op wisselstroom (tot 22 kW) aan, om naargelang de 
gebruikte laadpaal een optimale laadtijd te verzekeren.

gemakkelijk opladen
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intuïtieve interface

1. hoofdmenu met koppelingen naar navigatie, 
radio, muziek, telefonie, apps…

2. 3D-navigatie-interface met adresopzoeking 
op Google
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Centraal in de cockpit, op de middenconsole, vind je een 9,3” groot 
verticaal aanraakscherm met hoge resolutie. Het navigatiesysteem, dat 
rechtstreeks is verbonden met de services van TomTom, biedt realtime 
verkeersinformatie, gevarenzones, weer, lokalisatie en beschikbaarheid 
van laadpalen, enz. Voeg daar nog het digitale 10”-dashboard aan toe en 
geniet van een van de grootste weergaveoppervlakten in zijn klasse.



navigeer op het ritme 
van je wensen

1. smartphone-mirroring, compatibel met 
Android Auto™ en Apple CarPlay™

2. inductielader
3. My Renault-app
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Dankzij het Easy Link-multimediasysteem en zijn 9,3” grote scherm, 
dat compatibel is met Android Auto™ en Apple CarPlay™, beluister 
je afspeellijsten, navigeer je door uw favoriete apps en kan je in alle 
veiligheid telefoneren. Laad uw smartphone eenvoudig op met de 
inductielader. Profiteer ook van de My Renault-app, dat je het leven 
makkelijker maakt. Zo weet je steeds waar jouw ZOE geparkeerd 
staat. Bereid jouw ritten voor en verstuur de bestemming naar je ZOE. 
Zijn navigatiesysteem berekent jouw route. Onderweg lokaliseert hij 
beschikbare laadpalen rond de auto of op jouw bestemming. Zodra je 
geparkeerd bent, start je de dienst ‘route laatste kilometer’ op jouw 
smartphone en laat je zich stap voor stap naar jouw eindbestemming 
leiden.
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Android Auto™ is een merk van Google Inc. 
Apple CarPlay™ is een merk van Apple Inc.



easy park assist (handenvrij)
Met dit systeem kan je eenvoudig parkeren. Het systeem gaat 
op zoek naar een parkeerplaats en parkeert de wagen voor 
jouw je hoeft alleen nog de snelheid in te stellen.

parkeerhulpsysteem voor- en achteraan
Radarsensoren vereenvoudigen jouw manoeuvres door je 
met akoestische en visuele signalen te waarschuwen voor 
obstakels voor en achter je.

zijdelings parkeerhulpsysteem
Radarsensoren vereenvoudigen jouw manoeuvres door je 
met akoestische en visuele signalen te waarschuwen voor 
obstakels naast je wagen.

dodehoekswaarschuwing
Dit systeem is actief vanaf 15 km/u en waarschuwt je via 
lichtsignalen voor voertuigen die zich buiten je gezichtsveld 
bevinden.

snelheidspreventie (overspeed prevention OSP)
Ontvang een waarschuwing wanneer je de toegelaten 
snelheid overschrijdt. Het systeem met camera verzamelt en 
analyseert de signalisatiegegevens en vergelijkt ze met de 
informatie van de kaarten om je vervolgens te informeren via 
het dashboard. Je kan de gedetecteerde maximumsnelheid 
ook opslaan om je snelheidsbegrenzer aan te passen.

rijstrookassistent 
Dit systeem, dat tussen 70 en 140 km/u actief is, voert 
stuurcorrecties uit om de wagen terug naar zijn rijstrook te 
leiden wanneer je onbedoeld een doorlopende of onderbroken 
lijn overschrijdt zonder je richtingaanwijzers te gebruiken.



12 rijhulpsystemen De rijhulpsystemen maken de weg veiliger en begeleiden je voor meer 
sereniteit en veiligheid.

rijstrookwaarschuwing
Het systeem waarschuwt de bestuurder met behulp van 
een camera op de voorruit (achter de achteruitkijkspiegel) 
wanneer hij onbedoeld een doorlopende of onderbroken lijn 
overschrijdt.

actief remhulpsysteem
Dit systeem, dat actief is tot 80 km/u, detecteert voorliggers 
en stopt jouw wagen bij gevaar. Rijden in de stad was nog nooit 
zo veilig, zowel overdag als ‘s nachts.

vertrekhulp op hellingen
Dit rijhulpsysteem, dat is gekoppeld aan de dynamische 
stabiliteitsregeling, houdt de remdruk automatisch  
2 seconden aan om je de tijd te geven om je voet van het 
rempedaal naar het gaspedaal te verplaatsen. Het systeem 
wordt geactiveerd bij een hellingsgraad van meer dan 
3 procent.

snelheidsregelaar/-begrenzer
Controleer je snelheid tijdens het rijden met de knoppen op 
het stuur en stel je maximumsnelheid in om de wegcode te 
respecteren en overtredingen te voorkomen.

elektronische stabiliteitscontrole
Dit systeem maakt het mogelijk om de wagen onder controle 
te houden in kritieke rijsituaties: ontwijken van obstakels of 
gripverlies in een bocht.

regeneratief remsysteem
Dankzij het regeneratieve remsysteem kan de batterij worden 
opgeladen door energie te recupereren zodra je het gaspedaal 
loslaat. In de B-modus remt het systeem sterker af, voor 
een zuiniger rijgedrag waarbij het rempedaal minder wordt 
gebruikt.







highlandgrijs KQA titaniumgrijs KPNijswit 369*

* niet-metaalkleur
** speciale metaalkleur

kleuren

celadonblauw RQT sterzwart GNE nachtblauw RRE**

vlamrood NNP** blueberrypaars LNJ



motoren
EV50 110hp EV50 135hp

Type batterij (kWh) 52 52
Aantal plaatsen
Rijbereik en energieverbruik
Gehomologeerd rijbereik over de gemengde cyclus (km)(1)(2) 385 - 395 360 - 385
Gehomologeerd verbruik over de gemengde cyclus (Wh/km) 174 - 179 176 - 179
Motor
Max. vermogen ECE kW (pk) bij max. toerental (t/min) 80 (108) / 3.395 tot 10.886 100 (135) / 4.200 tot 11.163
Max. koppel ECE (Nm) / bij max. toerental (t/min) 225 / 500 tot 3.395 245 / 1.500 tot 3.600
Batterij
Nuttig vermogen (kWh) 52 52
Technologie
Totale spanning (volt) 400 400
Aantal modules/cellen 12/192 12/192
Batterijgewicht (kg)
Laadtijd(3)

Lader
Wallbox 7,4 kW (eenfasig 32 A) (0-100%) 9:25 uur 9:25 uur
Laadpaal 11 kW (driefasig 16 A) (0-100%) 6 uur 6 uur
Laadpaal 22 kW (driefasig 32 A) (0-100%) 3 uur 3 uur
Snellader DC 50 kW (0-80%) 1:10 uur 1:10 uur
Prestaties
Topsnelheid (km/u) 135 140
0-50 km/u – 0-100 km/u – 80-120 km/u (sec.) 3,9 - 11,4 - 9,3 3,6 - 9,5 - 7,1
SCx 0.75
Stuurinrichting
Bekrachtigd standaard
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10.56
Aantal stuuromwentelingen 2.73
Velgen en banden

Standaardvelgen (“) 15” (life) 
16” (limited#3) 16” (limited#3, intens, riviera)

Bandenmaat 15” 185/65 R15 92T -

Bandenmaat 16” 195/55 R16 91T 
195/55 R16 91H

Remmen
Vooraan: volle schijf (VS), geventileerde schijf (GS) Ø (mm) geventileerde schijven / 280
Achteraan: trommel (T), volle schijf (VS), geventileerde schijf (GS) Ø (mm) geventileerde schijven / 260
Gewichten (kg)
Rijklaar gewicht 1 577
Maximaal Toegelaten Massa (MTM) 1 988

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): dit nieuwe protocol vertaalt zich in resultaten die veel dichter aanleunen bij de realiteit van dagdagelijkse ritten dan de cijfers van de NEDC-cyclus. (2) bij WLTP-
homologaties stemt de opgegeven waarde overeen met de versie die de meest optimale waarde heeft gekregen. (3) de laadtijd en het gerecupereerde rijbereik hangen af van de temperatuur, de slijtage van de batterij, het vermogen 
van de laadpaal, uw rijstijl en het laadniveau van de batterij.



opladen

ZOE thuis opladen
Om thuis een elektrische wagen te kunnen opladen, is specifieke uitrusting 
nodig die je door een gekwalificeerde professional moet laten installeren om te 
garanderen dat het opladen conform en veilig kan gebeuren.

Wij raden je de mode 3-kabel en de wallbox van 7,4 kW(1) aan, die een volledige 
oplaadbeurt in 9:25 uur mogelijk maakt. Een wallbox moet door een erkende 
installateur worden geplaatst. Van die WallBox bestaat ook een waterdichte 
versie voor installatie in de open lucht.

Rijd verder dankzij snellaadbeurten met 50 kW gelijkstroom. Deze technologie 
biedt je een optimaal rijbereik in korte tijd. Een koffiepauze van nauwelijks  
30 minuten volstaat om tot 150 km rijbereik te recupereren. Deze krachtigere 
DC-laadpalen, die gelijkstroom leveren, bevinden zich voornamelijk langs 
snelwegen en nationale wegen.

Thuis laadt u slim op met de dienst Mobilize smart charge. 
Mobilize smart charge regelt de laadbeurt zodanig dat jouw wagen in de eerste 
plaats wordt opgeladen wanneer er veel elektriciteit op het net is en de prijs 
ervan zo laag mogelijk is. Zo bespaar je op jouw energiekosten en verlaag je de 
kosten van jouw ritten. Ook draag je bij tot de doelstelling om koolstofneutraal 
te rijden en verbruikspieken af te vlakken.  
Download de app, geef jouw voorkeuren in en klaar!» 

eindeloze elektrische mobiliteit met de Mobilize charge pass
Je kan jouw wagen versneld opladen met vermogens tot 22 kW om 
in 30 minuten tot 80 km rijbereik te recupereren aan de openbare 
wisselstroomlaadpalen. Laadpalen verschijnen langzaam maar zeker 
overal in het straatbeeld: op de parkings van winkelcentra, in ondergrondse 
parkeergarages, bij tankstations, op bedrijfsparkings en natuurlijk in de straten 
van onze steden.
Je vindt alle laadpalen op via uw Easy Link-multimediasysteem, in de  
MY Renault-app of op de site renault.be.

Profiteer van de Mobilize charge pass om overal op te laden!
Dankzij deze dienst (badge te bestellen via de My Renault-app) kan je de 
beschikbare laadpunten lokaliseren, krijg je toegang tot speciale tarieven en 
kan je gemakkelijk en veilig betalen.

Meer informatie vindt je op https://easyelectriclife.groupe.renault.com



(1) De wallbox-hardware en de installateur moeten gecertificeerd zijn met het label ‘Partenaire agréé par Renault’, volgens versie 1.2, of later, om er zeker van te zijn dat het laadproces beantwoordt 
aan de specifieke eigenschappen van ZOE en de elektrische installatie. ‘Partenaire agréé par Renault’ is een geregistreerd merk van Renault. (2) gemengde WLTP-cyclus (Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedures): dit protocol laat toe om resultaten te behalen die dicht aanleunen bij die van de dagelijkse ritten. Homologatie uitgevoerd voor Europa. De homologatie van de in het land 
verkochte versies kan verschillen.

batterij
De batterij is van je, zodat je in alle vrijheid kunt genieten van jouw Renault ZOE.

rijbereik
Nieuwe ZOE geraakt voortaan tot 395 kilometer ver over de WLTP-cyclus(2).
Het WLTP-protocol maakt het mogelijk om het brandstofverbruik en 
rijbereik te meten volgens een testcyclus die erg dicht aanleunt bij reële 
verkeersomstandigheden. Net zoals het brandstofverbruik van een auto 
met verbrandingsmotor wordt het rijbereik van ZOE beïnvloed door diverse 
variabelen: het profiel van de gebruikte wegen, de snelheid, het gebruik van 
de verwarming en airconditioning en de rijstijl zijn daarbij de voornaamste 
factoren. Zo kan je bij ritten rond de stad doorgaans zo’n 395 kilometer(2) 
afleggen in het zachte seizoen en zo’n 250 kilometer(2) in het koude seizoen. 
Daarom geven we je de nodige middelen om jouw rijbereik te controleren 
dankzij de boordinstrumenten en in het bijzonder de econometer, die jouw 
huidig energieverbruik in real time aangeeft. Bovendien varieert het rijbereik 
ook volgens de versies en uitrusting van de wagen.

opladen
Wanneer je ZOE aansluit om op te laden, wordt het maximale vermogen in kW 
geleverd wanneer de batterij volledig of bijna leeg is. De laadsnelheid neemt 
vervolgens progressief af naarmate de batterij haar maximale laadniveau 
bereikt. Het vastgestelde laadvermogen hangt trouwens af van het vermogen 
van de laadpaal, de temperatuur en de slijtage van de batterij.



afmetingen & volumes

Koffervolume - VDA-norm (dm³)
Koffervolume onder bagageafdekking 338
Koffervolume met neergeklapte achterbank 1 .225

afmetingen (mm)

1 945

1 489

1 506

120

1 7874 087

1 384 1 386 1 037

2 588 661

2 028
1 562

838

904 826

157



Renault care service

We staan steeds voor je klaar, om jouw leven te vereenvoudigen 
en het onderhoud van jouw Renault voordeliger te maken: 
online offertes en afspraken, forfaits, onderhoudscontracten, 
verzekeringen, pechbijstand, gepersonaliseerd My Renault-
programma ... Geniet van onze eenvoudige en snelle oplossingen 
op maat.

je eerste stappen
Je vindt alle informatie die je nodig hebt:
- op onze websites: productaanbiedingen/diensten/

financieringen, testafspraken…
- in ons netwerk: ontmoetingen met onze commerciële en 

technische teams.

Renault care service, 100% gedekt
Voorzie het onvoorzienbare: met onze garantie-uitbreidingen, 
verzekeringen en pechverhelping waakt Renault voortdurend 
over jouw.

My Renault, jouw partner voor elke dag
Profiteer van een gepersonaliseerde online ruimte met onder 
meer advies, aanbiedingen, exclusieve voordelen, herinneringen 
aan het onderhoudsprogramma en uw volgende afspraken.

Renault care service, onderhoud zonder zorgen
De onderhoudsforfaits en -contracten van Renault care service 
laten je genieten van een all-in aanbod op maat van jouw 
behoeften.

gegarandeerde prestaties
De batterij van je elektrische Renault geniet acht jaar of  
160.000 km garantie met een minimale capaciteit van 70 procent.
Je krijgt gratis bijstand bij batterijpech tijdens de garantieperiode.

een vereenvoudigde wederverkoop
De herverkoop wordt vergemakkelijkt: volledige overdracht van 
de wagen, inclusief batterij. Vanaf acht jaar biedt Renault een 
garantie-uitbreiding voor de batterij voor nog meer sereniteit.

accessoires voor een Renault op maat
In ons accessoiregamma vind je alles wat je nodig hebt om je 
voertuig nog aantrekkelijker, praktischer, comfortabeler en 
persoonlijker te maken.



Renault en de 
elektrische auto  
blijven innoveren

Al meer dan tien jaar lang streeft Renault naar een eenvoudigere, 
aangenamere en completere elektrische mobiliteit. Het Renaulution-plan,  
dat eind 2020 werd onthuld, draagt daartoe bij via een heel gamma voertuigen 
en diensten. 

Met meer dan 300.000 verkochte elektrische voertuigen, behoren we tot de 
marktleiders in Europa, verbeteren we voortdurend ons aanbod: een groter 
rijbereik, veralgemening van geconnecteerde diensten, optimalisering van het 
laadproces, evolutie van het design en de motoren.



Voor ons moeten elektrische wagens ook beantwoorden aan de nieuwe gebruiksmodi: 
daarom worden er dagelijks bijna 10.000 elektrische wagens aangeboden voor 
autodelen in een twintigtal Europese steden. Daarnaast hebben we het merk Mobilize 
in het leven geroepen, dat zich bezig houdt met mobiliteitsdiensten, energie en 
databeheer.



verleng je Renault ZOE E-TECH 100% ELECTRIC-ervaring op www.renault.be  
www.renault.lu
We hebben alles in het werk gesteld opdat de inhoud van deze publicatie correct en up-to-date zou zijn op het moment van druk (januari 2022). Dit document werd gerealiseerd op basis van preseriemodellen 
en prototypes. De beelden en teksten zijn generiek voor het volledige Renault ZOE E-TECH 100% ELECTRIC-gamma. Conform zijn beleid van voortdurende verbetering behoudt Renault zich het recht voor om de 
specificaties en de beschreven en afgebeelde voertuigen en accessoires op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk meegedeeld aan de concessiehouders van Renault. Naargelang het 
land van verkoop kunnen de versies verschillen en is bepaalde uitrusting mogelijk niet verkrijgbaar (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw lokale concessiehouder voor de recentste informatie. Door de 
beperkingen van de druktechnieken kunnen de in dit document weergegeven kleuren enigszins afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurbekledingen. Alle rechten voorbehouden.
De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie, in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

Publicis – fotocredits:  gedrukt in de EG – WEB FR – januari 2022.
Renault s.a.s. Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 533.941.113,00 euro / 13--15, quai Le Gallo – 92100 Boulogne -Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tel.: 0806 00 20 20.

renault.com


