
efficiënt en gemakkelijk 
laden bij bedrijven, voor 
werknemers en bezoekers

voor bedrijven
EV LADEN



Om een unieke werkomgeving te creëren en te behouden, kijkt u altijd uit naar 

nieuwe extra’s en voordelen voor uw personeel en uw gasten, en naar 

mogelijkheden om een duurzame merkidentiteit te bevorderen. Nu steeds 

meer mensen voor elektrisch vervoer kiezen, zijn laadstations voor uw 

werknemers een noodzakelijke voorziening geworden. 

Het plaatsen van laadstations bij uw kantoorgebouw(en) is een prima manier 

om uw bedrijf van een efficiënte en innovatieve werkplek te verzekeren en 

tegelijkertijd bij te dragen aan een groenere en meer duurzame toekomst. 

Op basis van de zaken waar u als eigenaar van een kantoorgebouw 

waarschijnlijk mee te maken zult krijgen, helpt deze brochure u om de 

laadoplossing te kiezen die het best past bij uw situatie.

EV-laden voor

BEDRIJVEN

mijn personeel van dienst zijn 

Wij helpen u om de laadsessies van uw personeel eenvoudig te beheren met 

behulp van persoonlijke laadpassen en cloud-based software, die de toewijzing 

en verrekening van alle laadkosten automatiseren.

inzicht krijgen in energieverbruik

Wij ondersteunen u bij het beheren van en het zicht houden op uw 

laadstations. We helpen ook bij het voorkomen van overbelasting en het altijd 

kunnen aanbieden van veilig en efficiënt laden, zonder dat dat invloed heeft op 

andere faciliteiten die stroom verbruiken.

mijn MVO en merkidentiteit bevorderen 

Toon de innovatieve en duurzame identiteit van uw bedrijf door als een 

gastvrij gebaar uw laadfaciliteit voor bezoekers open te stellen, terwijl u 

ze tegelijk uw merkidentiteit presenteert.

GERESERVEERD
PARKEREN



uw laadstation

uw abonnement

BUSINESSLINE

BUSINESS

WERKNEMERS & GASTEN

De BusinessLine is geschikt voor elk model elektrische auto. Met de 

dubbele contactdoos (type 2) kunnen twee auto’s tegelijk geladen 

worden, via een enkel modem. De kleur en de stickers kunnen in uw 

huisstijl uitgevoerd worden. 

Met een Business abonnement op ons cloud-based beheersysteem 

BackOffice kunt u alle laadsessies registreren en ons vragen om de 

laadkosten van uw personeel automatisch te verrekenen. 

Daarnaast kunt u variabele tarieven instellen om medewerkers en 

gasten gratis te laten laden.

speciaal voor uw

publicatie in ChargeNet

Met een Business abonnement worden uw laadstations gepubliceerd in de 

Chargenet app. Via deze gratis app kan iedereen openbare laadstations vin-

den. Houders van een laadpas kunnen met de app realtime hun 

laadsessie volgen. 

laadpassen in uw huisstijl

Met een laadpas of sleutelhanger verstuurt elke medewerker zijn 

persoonlijke laadsessies naar BackOffice. Daardoor kunt u de laadkosten 

gemakkelijk factureren en/of terugbetalen. Laadpassen en sleutelhangers 

kunnen in uw huisstijl worden uitgevoerd.



Op het eerste gezicht is alleen het plaatsen van een of meer laadstations 

genoeg. Maar u zou ook moeten denken aan het beheer en het onderhoud 

van uw laadfaciliteiten. Om u uren administratie te besparen, hebben wij 

BackOffice gecreëerd. Dit cloud-based beheersysteem automatiseert het 

beheer en het monitoren van meerdere laadstations. Een abonnement op 

BackOffice geeft u ook toegang tot Smart Charging oplossingen, die u helpen 

om altijd en overal efficiënte en duurzame laadfaciliteiten aan te bieden. 

beschikbare capaciteit optimaal distribueren

overbelasting voorkomen

kostenefficiënt exploiteren

De Hub / Satellite dienst koppelt een aantal laadstations op één locatie aan 

elkaar door middel van een enkel modem en een BackOffice 

abonnement. U kunt tot 20 laadstations in een BackOffice abonnement 

onderbrengen, terwijl u slechts voor één modem en één abonnement betaalt.

Gebruik Load Balancing om de beschikbare capaciteit gelijkmatig te 

verdelen over alle stations die in gebruik zijn. Deze dienst garandeert dat 

alle auto’s op uw locatie optimaal kunnen laden, binnen de capaciteit van 

uw laadstations.

Met Peak Shaving kunt u voor uw laadstations een maximum capaciteit 

instellen. Zo bent u er zeker van dat u de maximum stroomcapaciteit van uw 

parkeervoorziening niet zult overschrijden, zelfs niet tijdens piekuren.

meerdere laadstations

BEHEREN



Ons BackOffice beheersysteem stelt u in om alle laadkosten automatisch te registreren en 

te factureren. Dat bespaart u veel tijd en administratie wanneer u meerdere laadstations 

beheert, u het energieverbruik wilt monitoren of u uw medewerkers laadkosten moet ver-

goeden. Daar komt nog bij dat de mogelijkheden om BusinessLine laadstations in uw huisstijl 

uit te voeren, garanderen dat u altijd een groene, duurzame 

merkidentiteit heeft.

Onze apparatuur meet het stroomverbruik, verdeelt energie en kan online ge-update en 

aangepast worden, waardoor u bespaart op energie en onderhoudskosten. Laadstations die niet 

in gebruik zijn, hebben een minimaal stroomverbruik. 

“gemakkelijk en duurzaam” 

“kostenefficiënt en energiezuinig” 

Onze laadstations kunnen tot acht keer sneller laden dan via een gewoon stopcontact. Ze zijn 

bovendien veiliger voor uw auto en uw bedrijf, omdat ze afgestemd zijn op de stroomcapaciteit 

van uw pand. Met hun online verbinding en hun stevige ontwerp zijn ze op afstand te updaten en 

vragen ze zeer weinig onderhoud.

“snel en veilig”
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de voordelen van

UW EV-BOX



Leer meer over EV laden en rijden in het KENNISCENTRUM op ev-box.com

P

EV-Box staat voor u klaar, waar u ook bent.

Met slimme laadstations, cloud software en app,

bieden wij als wereldwijde marktleider de beste laadoplossingen

voor thuis, bedrijven, winkels, publieke ruimten en gemeenten.

Laad met EV-Box en rijd op volle kracht naar een duurzame toekomst.

Van uw eigen voordeur en straat...

naar uw kantoor en sportschool...

tot uw favoriete restaurants en winkels...
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EV-Box Headquarters | Pedro de Medinalaan 31, 1086 XP Amsterdam | +31 (0)88 77 55 444 | ev-box.com
EV-Box France | 11 rue Fénelon, 75010 Paris | ev-box.fr

EV-Box BeLux | Uitbreidingstraat 84 / 3, 2600 Antwerp | ev-box.nl | ev-box.com
EV-Box North America | 15 Metrotech Center, Floor 19 | Brooklyn, NY 11201 | +1(631)229-6435 | ev-box.us


