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SUMMARY

In samenwerking met The New Motion biedt ACV haar leden een gratis laadpas aan voor elektrische

auto's. De laadpas maakt het mogelijk voor meer dan 310.000 ACV leden om toegang te krijgen tot

het netwerk van The New Motion.

In samenwerking met The New Motion biedt ACV haar leden een gratis laadpas aan voor
elektrische auto's. De laadpas maakt het mogelijk voor meer dan 310.000 ACV leden om toegang te
krijgen tot het netwerk van The New Motion. Sinds 1962 biedt ACV Automobil-Club haar leden de
snelle en betrouwbare bescherming op de weg. Momenteel is ACV met meer dan 310.000 leden de
derde grootste auto vereniging in Duitsland. "Samen met The New Motion, onze partner voor
elektrische mobiliteit, zijn we in staat om onze leden toegang te bieden tot het grootste openbare
laadnetwerk in Europa. Dit betekent een betere laadinfrastructuur, een groter bereik en meer vrijheid
tijdens het rijden", zegt Lars Wagener, voorzitter van ACV. De leden zijn in staat om hun elektrische
auto's op te laden bij meer dan 25.000 openbare oplaadpunten, onafhankelijk van leveranciers van
elektriciteit. Er is ook een extra service: als de batterij leeg is, zal ACV haar leden gratis naar het
dichtstbijzijnde laadstation slepen.

Overzicht en gemakkelijk betalen

De laadpas biedt internationale toegang tot de laadinfrastructuur, onafhankelijk van de elektriciteit of
operator. "Het enorme aanbod van betaling- en factureringssystemen in Duitsland is erg ingewikkeld.
Echter, met de laadpas kunnen ACV leden een eenvoudig overzicht vinden te midden van de jungle
van de laad- en factureringssystemen", vertelt Lars Wagener. De oplaad sessie wordt gestart en
beëindigd met behulp van de gratis laadpas. Facturatie vindt plaats per laadsessie en de kosten
worden in mindering gebracht op een maandelijkse basis.

Vind een laadpaal en direct opladen met de The New Motion app

De app van The New Motion maakt het mogelijk voor elektrische rijders om eenvoudig en snel alle
oplaadpunten in Europa te vinden, samen met informatie over de tarieven en beschikbaarheid.
Daarnaast is het mogelijk om een laadsessie te starten en te stoppen via de app op een groeiend
aantal laadpunten. Er zijn tal van andere functies beschikbaar en The New Motion werkt continue aan

http://www.thenewmotion.com/en/products/new-motion-app/


de ontwikkeling van de app. The New Motion app is gratis beschikbaar in de App Store en de Play
Store.

Over The New Motion

The New Motion is Europees marktleider op het gebied van laadoplossingen voor elektrische auto's.
Al onze activiteiten zijn er op gericht om berijders van (Plug-in Hybride) EV zoveel mogelijk
kilometers elektrische te laten rijden afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Met onze producten
en diensten maken we elektrisch rijden niet alleen gemakkelijker, maar ook leuker.

The New Motion heeft een glashelder doel voor ogen. We willen iedereen de kans geven om te
kiezen voor aantrekkelijke mobiliteit gebaseerd op hernieuwbare energie. Vanaf dag één vervullen we
een voortrekkersrol door actief vorm te geven aan de markt door het ontwikkelen van intelligente
laaddiensten zoals real time online inzicht in de laadactiviteiten en automatische vergoeding van de
laadkosten tussen werkgever en berijder. Met meer dan 25,000 slimme laadpunten in Europa en
30,000 actieve laadpashouders heeft The New Motion het grootste laadnetwerk met de hoogste
bezettingsgraad.

Meer informatie over The New Motion treft u aan op: www.thenewmotion.com

______

Einde persbericht

Noot aan de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact
opnemen met Luuk van Kuik, Marketing Manager at The New Motion (+31641812496 or
L.vankuik@thenewmotion.com).
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ABOUT THE NEW MOTION

The New Motion, founded in 2009, offers advanced chargingsolutions for drivers of electric vehicles (EV) and EV-
charge locations. Allour activities aim to facilitate drivers of (Plug-in Hybrid) EV’s to be able todrive as many
kilometers on electricity as possible using, as much as possible,electricity retrieved from renewable energy
sources. Electric driving is afantastic experience and it's not only great for the environment but it's alsogreat for
your wallet. We make electric driving easy and fun.

In the last 5 years The New Motion has installed 20.000 intelligentcharge points. By using The New Motion charge
card, drivers can access The NewMotion’s charge network consisting of 25.000 public charge points spread across
Europe. The New Motion charge network is the largest, fastest growing and mostintensely used charging
networks in Europe. A growing number of European EVdrivers use The New Motion products and services,
including Europe’s mostinteroperable charge pass. We also offer charging solutions to companies for(commercial)
operation of chargers, and work closely together with leasingcompanies and car manufacturers. The New Motion
is continuously expanding itscharging network in and outside The Netherlands. Also in Belgium, Germany,
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Luxembourg, Austria, Switzerland, Finland and the United Kingdom EV-driverscan charge their EV’s at The New
Motion charge points and use our comprehensiveoffering of charging services.
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