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Fastned wint Zwitserse tender

De tender maakt het mogelijk om 20 snellaadstations langs
Zwitserse snelwegen te bouwen en voor 30 jaar te exploiteren

Amsterdam, 7 maart 2019. Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations

bouwt, heeft een tender van het Zwitserse Bundesamt für Strassen (ASTRA)

gewonnen voor 20 snellaadstations. ASTRA is de federale autoriteit die

verantwoordelijk is voor wegeninfrastructuur en particulier wegtransport in

Zwitserland. Fastned maakt gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit en is

toegankelijk voor alle elektrische voertuigen (EV’s).

Momenteel heeft Fastned 88 stations operationeel in Nederland en Duitsland en breidt ze het

netwerk uit naar het Verenigd Koninkrijk en België. De snellaadstations van Fastned zijn

uitgerust met meerdere 175 kW snelladers (die tot 350 kW te upgraden zijn). Deze krachtige

snelladers zijn in staat om EV’s tot 100 keer sneller op te laden dan thuis. De missie van Fastned

is vrijheid geven aan de elektrische rijder en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te

versnellen. Het winnen van deze Zwitserse tender is voor Fastned een belangrijke volgende stap

op weg naar een Europees netwerk van snellaadstations.

Met deze tender wil ASTRA kwalitatieve laadinfrastructuur aanbieden langs de nationale wegen

in Zwitserland. De locaties voor de snellaadstations zullen worden gecontracteerd voor een

periode van 30 jaar. De tender verdeelde 100 locaties in 5 pakketten van 20 locaties. Alle

pakketten bevatten locaties direct langs de snelweg en zijn verspreid over Zwitserland.

Michiel Langezaal, oprichter en CEO van Fastned: "We zijn blij dat de
Zwitserse federale autoriteit deze toplocaties beschikbaar stelt voor
oplaadinfrastructuur via een openbare aanbestedingsprocedure. Dit stelt ons
in staat te investeren in kwalitatieve laadinfrastructuur op locaties langs drukke
wegen. Het toevoegen van deze locaties aan ons netwerk biedt meer vrijheid
aan elektrische rijders en dat is waar het Fastned om gaat."
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OVER FASTNED

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden.
De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20
minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel Europa te
kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 88 snellaadstations operationeel in Nederland en 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.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie, zie www.fastned.nl. In de presskit zijn meer HR foto’s en filmpjes

beschikbaar.
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