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slim
simpel 
& efficiënt

Wereldwijd hebben al meer dan 1,2 miljoen automobilisten 
de voordelen ontdekt van elektrisch rijden. 
En elke dag worden dat er meer! 

Dit betekent ook dat het aantal laadpunten snel toeneemt. 
Bedrijven, dienstverleners en overheden zijn zich er steeds 
meer van bewust dat een goede laadoplossing 
een onmisbare service wordt voor vele werknemers en klanten.

EV-Box helpt daarom bedrijven en dienstverleners zoals u, 
graag bij het vinden van een laadfaciliteit die perfect aansluit 
op de wensen van u, uw collega’s, uw klanten en bezoekers.

Maak kennis met onze alles-in-1 laadoplossing. 
Van installatie en online integratie van elk laadstation, 
tot de automatische verrekening van uw stroomnota’s. 
Met onze laadoplossing beheert u één of meerdere 
laadfaciliteiten met gemak én efficiëntie!

Wilt u weten wat EV-Box voor u kan betekenen? 
Blader door deze brochure en neem contact met ons op 
voor een vrijblijvend gesprek. Wij kijken graag met u 
naar een laadoplossing die het beste bij u past!

beheer van laadstations

“Wij doorbreken ondertussen 
de 2 miljoen elektrische 
voertuigen wereldwijd. 
De aanwezigheid van een 
groene en slimme laadnetwerk 
is daarom belangrijker dan ooit.

De laadstations van EV-Box 
bieden de perfecte oplossing 
voor uw collega’s, klanten en 
bezoekers, die steeds meer 
elektrisch zullen gaan rijden. 
Bovendien garanderen wij 
een simpel én energie- en 
kostenefficiënt beheer van 
meerdere laadstations. 
Wij wensen u veel rijplezier!”

Jurgen Hoogeveen
Algemeen Directeur EV-Box Nederland



de beste service 
voor uw personeel

Met behulp van persoonlijke laadpassen en een 
abonnement op onze online beheerssysteem,
kunt u alle laadsessies en laadkosten van 
werknemers eenvoudig beheren en verrekenen.

altijd inzicht 
in het stroomverbruik

Wij verzorgen het totale beheer van uw 
laadstations en voorkomen daarmee overbelasting. 
De veilige en efficiënte werking van alle laadsessies 
is gegarandeerd, zonder dat deze invloed hebben 
op de andere faciliteiten die stroom verbruiken. 

goed werkgeverschap

Als maatschappelijk betrokken werkgever 
stimuleert u uw werknemers en klanten om 
gebruik te maken van duurzamere vormen van 
transport, waaronder elektrische auto’s. Met de 
laadoplossingen van EV-Box kunt u dit snel en 
simpel faciliteren.

bedrijven

‘EV-Box heeft een uitstekend aanbod van 
laadstations voor elektrische voertuigen.
Daarnaast heeft EV-Box veel kennis en ervaring 
in deze industrie, zodat wij ook altijd 
up-to-date zijn. We zijn erg tevreden met de 
duurzame en gebruiksvriendelijke producten 
van EV-Box en haar bijbehorende diensten 
voor onze klanten en installateurs.”

Franck Legardeur
Energy Efficiency Marketing Director
Rexel Group



de beste service voor uw gasten

U wilt het beste voor uw gasten. Met onze laadoplossing zet 
u net even de puntjes op de i. Zo kunnen uw gasten altijd 
hun elektrische auto bij u opladen en zorgt u ervoor dat zij vol 
energie weer vertrekken. Onze tip: Verras uw trouwe gasten met 
een persoonlijke laadpas van EV-Box, waarmee zij altijd toegang 
hebben tot uw laadstation. Net even anders!

een extra inkomstenstroom 
én nieuwe gasten

U heeft zelf de controle over uw laadtarieven, zodat u een eigen 
verdienmodel kunt inrichten. Uw laadstations zorgen er verder 
natuurlijk ook voor dat het voor alle andere elektrische rijders 
aantrekkelijk is om bij u te parkeren. Dubbel zoveel profijt! 

het stroomverbruik in eigen hand

Wij verzorgen het totale beheer van uw laadstations en 
voorkomen daarmee overbelasting. De veilige en efficiënte 
werking van alle laadsessies is gegarandeerd, zonder dat deze 
invloed hebben op de andere faciliteiten die stroom verbruiken. 

goed werkgeverschap

Als maatschappelijk betrokken dienstverlener stimuleert u uw 
werknemers en klanten om gebruik te maken van duurzamere 
vormen van transport, waaronder elektrische auto’s. Met de 
laadoplossingen van EV-Box kunt u dit snel en simpel faciliteren.

retail, horeca
& vrijetijdssector

“Voor een hotel en restaurant 
is het ontzettend belangrijk om 
op een verantwoorde en efficiënte manier 
om te gaan met energie. Het uitlenen van 
elektrische auto’s aan onze gasten 
en het verlenen van laadfaciliteiten 
aan onze bezoekers, passen uitstekend bij 
onze invulling van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.” 

Ron Blaauw
Top Chef
Central Park, by Ron Blaauw



onroerend goed
& commerciële
parkeerplaatsen

de beste service aan 
bewoners & bezoekers

Onze laadstations zijn toegankelijk tijdens kantooruren 
én daarbuiten. Dankzij de instelbare laadtarieven 
en onze diensten, kunt u de laadstations moeiteloos 
toevoegen aan uw parkeerfaciliteit. Dit geeft u volledige 
controle over spitsuren en piekverbruik. 

een extra inkomstenstroom

Onze laadoplossingen maken het ook voor derden extra 
aantrekkelijk om bij u te parkeren. Daarmee bent u in staat 
extra inkomsten te genereren. U heeft zelf de controle 
over uw laadtarieven, zodat u een eigen verdienmodel 
kunt inrichten. 

beheer met gemak meerdere laadstations

Wij verzorgen het totale beheer van uw laadstations 
en voorkomen daarmee overbelasting. 
De veilige en efficiënte werking van alle laadsessies 
is gegarandeerd, zonder dat deze invloed hebben 
op de andere faciliteiten die stroom verbruiken.

zorg voor een optimale werking  
van uw station, waar hij ook staat

Onze technische ondersteuning en accessoires zorgen ervoor 
dat uw laadstation altijd werkt, zowel op straatniveau als 
ondergronds. En mocht er onverhoopt toch iets misgaan, 
dan staan wij klaar om gebruikers direct weer op weg te helpen.

22% van alle laadpunten in de wereld zijn 
geplaatst op openbare parkeerplaatsen. 
Dit maakt de commerciële parking-sector  
de grootste beheerder van laadpunten.

chargemap.com



bij de leaserijders thuis

EV-Box ondersteunt en ontzorgt u bij het inrichten en 
plaatsen van alle soorten laadstations bij leaserijders 
thuis. Zo begint ook voor hen elke dag met een 
volledig opgeladen elektrische auto. 

bij de leaserijders op het werk

U kunt de laadsessies van uw klanten simpel en snel 
beheren met behulp van persoonlijke laadpassen 
en ons online beheersysteem, dat de automatische 
verrekening van alle laadkosten verzorgt. Wij 
zorgen er ook voor dat de laadfaciliteiten volledig 
passen in uw huisstijl. Daarmee onderstreept u als 
onderneming het belang van duurzaam vervoer 
en versterkt u uw merkidentiteit. 

beheer met gemak 
meerdere laadstations

Het beheer van uw laadstations en het voorkomen 
van overbelasting is bij ons in goede handen. 
Wij zorgen voor een veilige en efficiënte werking van 
alle laadsessies, zonder dat deze invloed hebben op 
de andere faciliteiten die stroom verbruiken. 
Onze alles-in-1 laadoplossing ontzorgt u volledig 
bij het beheer van uw laadstations. 

lease
& fleet
beheer

Er rijden al bijna 100.000 elektrische 
voertuigen op de Nederlandse wegen. 
85% daarvan zijn leaseauto’s.

rvo.nl



smart charging
Met de Smart Charging technologie combineren wij alle intelligente 
functionaliteiten in onze laadstations, zodat u hier optimaal van 
kunt profiteren. 

Smart Charging is onmisbaar voor iedereen die meerdere laadstations 
beheert. Zo voorkomt u onnodige kosten door het overschrijden 
van uw piekvermogen en haalt u juist het meeste uit uw laadstations 
bij een beperkte stroomcapaciteit. 

Hub / Satellite beheert kostenefficiënt  
meerdere laadstations

De Hub / Satellite configuratie zorgt voor een optimaal beheer van 
meerdere laadpunten op één locatie, door deze aan elkaar te koppelen 
via één enkel modem en een BackOffice abonnement. U kunt tot 20 
laadpunten in een BackOffice abonnement onderbrengen, terwijl u 
slechts voor één modem betaalt. 

Load Balancing verdeelt optimaal de 
beschikbare stroomcapaciteit

De Load Balancing service verdeelt de beschikbare stroom op de meest 
efficiënte manier over alle laadstations die in gebruik zijn. Deze dienst 
garandeert dat alle auto’s op uw locatie kunnen laden, altijd binnen het 
beschikbaar vermogen van uw laadstations. 

Peak Shaving voorkomt overcapaciteitskosten

Voorkom overmatig verbruik tijdens piekuren en onnodige kosten 
(die uw netbeheerder in rekening kan brengen bij het overschrijden 
van uw piekvermogen) met de Peak Shaving service. Zo kunt u voor uw 
laadstations een maximale capaciteit instellen en bent u er zeker van 
dat u de maximale stroomcapaciteit niet zult overschrijden, 
zelfs niet tijdens piekuren.

“Steden met een duurzame ambitie zoals 
Amsterdam, Rotterdam en Monaco
gebruiken EV-Box’ Smart Charging technologie, 
om het beschikbare vermogen optimaal in te 
zetten. Dankzij deze technologie kunnen wij de 
veiligheid en duurzaamheid van het openbare 
laadnetwerk en onze laadstations garanderen.” 

Bram van de Leur
Oprichter & CTO EV-Box



onze belofte

wij zijn

EV-Box is opgericht in 2010. 
Op dat moment waren elektrische voertuigen 
een uitzondering en laadstations bijna niet aanwezig. 
Maar het idee van EV-Box was helder; 
een alles-in-1 laadoplossing die eenvoudig aangepast kon worden 
aan alle toekomstige technologische ontwikkelingen. 

En dat is gelukt. Sindsdien is EV-Box uitgegroeid tot 
dé internationale marktleider op het gebied van laadoplossingen 
en aanvullende diensten voor elektrische voertuigen.

Met kantoren in Amsterdam, New York, Antwerpen, Londen en Parijs, 
biedt EV-Box nu meer dan 40.000 actieve laadpunten 
in ruim 840 steden wereldwijd, voor zowel particulieren en bedrijven, 
als dienstverleners.

Ook is EV-Box verantwoordelijk voor de gehele laadinfrastructuur
in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam 
en werkt zij met diverse (overheids-)partijen 
samen aan uitbreiding binnen Nederland en Europa.

EV-Box maakt elektrisch laden snel, simpel en veilig. 

24+
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Altijd en overal inzicht
in uw laadsessies en laadkosten.

Intelligente software
voor de meest efficiënte manier van laden.

Universeel geschikt
voor alle typen elektrische auto’s. 

Duurzaam ontwerp
dat weinig onderhoud vergt.

De beste kwaliteit én op tijd
voor snel, simpel en veilig laden, waar u ook bent.

Innovatieve laadoplossingen
voor uw elektrische auto.
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EV-Box France | 40 boulevard Henri Sellier | 92150 Suresnes | +33 1 41 44 70 47 | info@ev-box.fr | ev-box.fr
EV-Box North America | 15 Metrotech Center, Floor 19 | Brooklyn, NY 11201 | +1(646) 997 3017 | info@ev-box.us | ev-box.us

Drive electric, charge everywhere.


