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Doelstelling CO2 uitstoot

In 2030 moet de CO2-uitstoot 
van Europa met gemiddeld 55% 
zijn teruggedrongen

Bron: NewClimate Institute (2022). Nederlands klimaatbeleid niet in lijn met 1,5°C opwarming.



Allego is gestopt met plaatsen langzame laadpalen 

in Nederlandse gemeenten

Bron: FD.nl (2022)

Meer snelladers overtuigt 55% van de 

toekomstige elektrische bestuurders in 

Nederland
Bron: EVBox (2020)

Kabinet trekt 40 miljoen euro uit 
voor subsidie elektrische trucks

Bron: Nu.nl (2022)

In 2040 alle nieuwe vrachtwagens volledig 

elektrisch? 'Omslagpunt over drie jaar'

Bron: Tweakers (2021)

148 Praxis-winkels krijgen snelladers 
van OG Clean FuelsBron: TankPro.nl (2022)



Unieke kenmerken
Iedere laadlocatie heeft zijn eigen wensen en eisen

Thuis Semi-Publiek Publiek
Eigen oprit

Appartementen
Werk

Fleet management
Logistiek en winkels

Toerisme, sport en attracties

Dorp en stad
Provinciale weg

Openbare parkeerplaats
Snelweg

Bron: ChargeUp Europe (2022). State of the Industry.



70%Hoeveel procent
van de mensen 

heeft geen eigen oprit?

Bron: Tweakers (2019). De praktijk van elektrisch rijden. 



Publieke laadpalen
Voorspelling in Europa door de jaren heen

5 miljoen 130 miljoen65 miljoen500.000
2022 2035

EV auto’s EV auto’sLaadpalenLaadpalen

Bron: EY (2022). The electricity grid can support +100 million EVs, new study reveals.



Charge & ShopSleepReadEat

Nieuwe 
businessmodellen

Niet iedereen heeft een eigen laadpaal 
en netbeheerders hebben geen 
capaciteit voor laadpalen in iedere wijk

GO!



5,5 cent per kWh 
extra verdienen
EV Bio-Ticket oplossing

Vergroot je inkomsten met 
Hernieuwbare Brandstofeenheden 

(HBE) voor iedere gigajoule 
hernieuwbare energie.



Businesscase voorbeeld

Uitgaande van 2 
hyperchargers 

van 150kW
Prices per kWh. Prices based on price level October 2022. Furthermore, 
inspired by open or shared data from E-Flux, ANWB and MokoBouw. This 
information are intended for information purposes only. Some of the 
information may be dated and may not reflect the most current developments. 
This information has been compiled in good faith. E-Flux is not liable for any 
damage arising or resulting from any direct or indirect use of, or inability to use 
this information, nor for any damage caused by an inability to use the 
information. Any use of this information is therefore at your own risk. 

Waar rekenen we mee:
• Je schrijft af in 7 jaar
• 10 EV auto’s per dag
• Open 365 dagen per jaar
• Billing & Support geregeld
• OPEX dankzij E-Flux €0

11,5 cent marge 
per kWh

Samenvatting

Eerste adviesgesprek? 
Meld je gratis aan voor de 

EV Ready Scan



Samenwerkingsketen
Samen sta je sterker

Fabrikant Groothandel Installateur Klant EV laden

E-Flux Partners

Betalen



Geef korting aan je loyale 
klanten.

Je kan al je laadpalen 
beheren en zelf de 
tarieven bepalen. Je 
hebt de vrijheid om een 
tarief per kWh, sessie 
en/of uur in te stellen. 

Gebruiksvriendelijk 
dashboard en app.

Volledige controle
Het E-Flux platform



Bedankt voor je energie
Scan de QR en begin met jouw EV Ready Scan

In samenwerking met


