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“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 de parkeerplek bij u thuis.
Zo bent u verzekerd van een
volledig opgeladen auto,
elke keer u de deur uit gaat.
Wij wensen u veel rijplezier!”
Jurgen Hoogeveen
Algemeen Directeur EV-Box Nederland

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 steden zijn zich er steeds meer
van bewust dat een goede laadoplossing een onmisbare
service wordt voor hun werknemers, klanten en inwoners.
Een laadstation laadt tot wel 8 keer sneller dan een regulier
stopcontact en is bovendien veiliger voor uw huis en auto.
En met een laadstation bij u thuis, bent u verzekerd van een
volledig opgeladen auto, elke keer u de deur uit gaat!
Daarom bieden wij u graag een alles-in-1 laadoplossing.
Van installatie en online integratie van elk laadstation,
tot de automatische verrekening van uw stroomnota’s.
Met onze laadoplossing kunt u snel, simpel en veilig
gebruik maken van een laadstation bij u thuis.
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!

privé
parkeerplaats
laad veilig en snel uw auto
vanuit uw luie stoel
Via ons netwerk van aangesloten installateurs zorgen
wij ervoor dat het laadstation op de juiste manier bij u
thuis wordt geïnstalleerd. Zo zijn onze laadoplossingen
simpel en eenvoudig te bedienen en weet u zeker dat de
aansluiting veilig en betrouwbaar is.

declareer moeiteloos al uw laadkosten
Wij bieden inzicht in uw laadsessies en een automatische
verrekening van uw laadkosten met uw werkgever
of leasemaatschappij.

ga vol energie de weg op
Met een EV-Box laadpas heeft u altijd toegang tot
onze laadstations, thuis, maar ook onderweg en in het
buitenland. Bovendien bent u verzekerd van groene
stroom bij al onze openbare laadpunten in Nederland.

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 u direct weer
op weg te helpen.

“Vorig jaar hebben mijn zakenpartner
en ik allebei een nieuwe elektrische auto
aangeschaft. Financieel erg aantrekkelijk
in verband met de bijtelling. Een
thuislaadstation hoorde daar wat ons betreft
bij. Het is uiteraard erg fijn om er zeker van
te zijn dat mijn auto voldoende is opgeladen,
elke keer als ik weer de weg op ga.”
G. Den Hoed
Elektrische rijder, klant EV-Box

gedeelde
parkeerplaats
betaal alleen voor uw eigen gebruik
Wij garanderen dat wij u alleen uw eigen laadkosten in
rekening brengen. U kunt dit eenvoudig controleren via
uw persoonlijke account op het online beheersysteem.

declareer moeiteloos al uw laadkosten
Wij bieden inzicht in uw laadsessies en een automatische
verrekening van uw laadkosten met uw werkgever
of leasemaatschappij.

wij betrekken uw verhuurder
of Vereniging van Eigenaren
Wij zorgen ervoor dat de verhuurder en/of de Vereniging
van Eigenaren alle laadstations efficiënt en moeiteloos
kunnen beheren.

een optimale werking van uw
laadstation, waar hij ook staat
Elektrische auto’s worden meestal gebruikt als
vervoermiddel tussen thuis en werk, zowel in
de stad als daarbuiten. Ook onder bewoners
van apartementen stijgt nu de interesse voor
thuisladen in een rap tempo.
plugndrive.ca, Canadian Condominium Institute-Toronto

Wij zorgen voor een optimale werking van uw laadstation
zodat u en uw buren alle elektrische auto’s kunnen
opladen, ook tegelijkertijd. En mocht u toch nog
vragen hebben, dan staan wij graag voor u klaar.
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laden vanuit thuis
Via ons netwerk van aangesloten installateurs
zorgen wij ervoor dat het laadstation op de juiste
manier bij u thuis wordt geïnstalleerd. Zo zijn onze
laadoplossingen simpel en eenvoudig te bedienen
en weet u zeker dat de aansluiting veilig en
betrouwbaar is.

laden op het werk en onderweg
Met uw persoonlijke EV-Box laadpas heeft u toegang
tot uw eigen laadstation, maar ook tot alle openbare
laadpunten in Nederland én vele openbare
laadstations in het buitenland.

moeiteloos uw laadkosten
declareren
Er rijden al bijna 100.000
elektrische voertuigen
op de Nederlandse wegen.
85% daarvan zijn leaseauto’s.
rvo.nl

U heeft altijd en overal inzicht in uw laadsessies en
in uw kosten. EV-Box verrekent automatisch al uw
laadkosten met uw werkgever of leasemaatschappij.
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voor uw elektrische auto.
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.

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.

Drive electric, charge everywhere.
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