
Fastned krijgt ruim 1.4 miljoen euro subsidie
van BENEFIC
De subsidie ondersteunt de bouw van 40 snellaadstations in
Nederland en België

Amsterdam, 20 juli 2018. Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations

bouwt, heeft een subsidie toegekend gekregen van maximaal € 1.464.000 voor de

bouw van 40 snellaadstations in Nederland, Vlaanderen en Brussel. De subsidie is

afkomstig van BENEFIC.

De missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Om dit te

realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische

auto’s snel kunnen opladen. Op dit moment heeft Fastned ruim 75 stations operationeel in

Nederland en Duitsland. In het kader van BENEFIC wil Fastned op 40 additionele locaties in

Nederland, Vlaanderen en Brussel snellaadstations bouwen waar tot 175 kW supersnel geladen

kan worden. Door de realisatie van dit project krijgen elektrische rijders de vrijheid om door de

gehele regio van Nederland, Vlaanderen en Brussel te rijden. Alle locaties zijn 24/7 publiek

toegankelijk en geschikt voor alle elektrische auto’s, inclusief E-taxi’s en deelauto’s.

BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project. BEFENIC subsidieert onder andere

de ontwikkeling van laadinfrastructuur gelegen direct aan of vlakbij het Europese kernnetwerk

(TEN-T). BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF)

van de Europese Unie.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: “Wij zijn ontzettend blij met de toekenning
van deze subsidie, omdat dit ons helpt om in hoog tempo te blijven investeren
in deze voor elektrisch rijden cruciale infrastructuur.”

Bij Fastned kunnen alle typen volledig elektrische auto’s supersnel opladen. Het dak van het

station bestaat uit zonnepanelen. Alle stroom die geleverd wordt is afkomstig van zon en wind.

Laden en betalen gaat via de Fastned app of door een laadpas voor de lader te houden. EV-

rijders kunnen met vrijwel iedere laadpas, tankpas en/of creditcard snelladen bij Fastned.



OVER FASTNED

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's kunnen laden. De
stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20
minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa
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te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 73 snellaadstations operationeel in Nederland en 1 station in
Duitsland. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief
gewerkt aan snellaadstations in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned is genoteerd aan de
Nxchange effectenbeurs.

De realisatie van een netwerk van Europees snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling
van elektrisch rijden. Fabrikanten investeren miljarden in de ontwikkeling en productie van deze auto’s. Het aantal
elektrische auto’s op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve
laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu aan de duurzame tankstations van
morgen. Mede-oprichter Michiel Langezaal: “Wij zijn de Shell van de toekomst, alleen onze bronnen zijn zon en
wind.” www.fastned.nl
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