
EVBox kiest voor duurzaam met nieuw
Amsterdams hoofdkantoor
Nieuwe HQ is onderdeel van de volgende generatie slimme en duurzame
gebouwen
Amsterdam, 29 mei 2018 - Sinds deze week heeft EVBox het hoofdkantoor verhuisd van

Steigereiland naar EDGE Olympic: een nieuw, modern gebouw aan de Zuidas van Amsterdam.

Het Nederlandse team van 108 EVBox werknemers (van in totaal 157 werknemers wereldwijd)

werken nu vanaf de eerste etage van dit geavanceerde en duurzame gebouw.

De reden dat EVBox voor dit specifieke gebouw als nieuw hoofdkantoor heeft gekozen, komt

vooral door het concept achter EDGE Olympic. Namelijk een sterke focus op duurzaamheid en

slimme ('smart') technologieën om het dagelijkse leven een stukje aangenamer te maken. Dit

concept match goed met de missie van EVBox; om de best mogelijke (auto-)laadervaring te

bieden en zo aan een duurzame toekomst te werken.

High tech duurzaamheid
Om de impact op het milieu te minimaliseren, is EDGE Olympic zoveel mogelijk circulair en

duurzaam ontwikkeld. Hierbij is gekozen om in plaats van het oude (bestaande) pand te slopen,

het pand juist te herontwikkelen. Zo zijn bijvoorbeeld de oude stenen van de gevel hergebruikt

als vloer. Bovendien heeft het nieuwe EVBox hoofdkantoor nog een aantal andere unieke

eigenschappen:

Gecertificeerd met energielabel A en BREEAM Excellent

Gepersonaliseerde werkplekken met eigen climate control (voor o.a. temperatuur,

luchtvochtigheid en verlichting.)

Smartphone app om bijvoorbeeld andere collega's te vinden, toegang tot de parkeergarage te

krijgen of vergaderzalen te boeken.



De laatste jaren is EVBox sterk gegroeid en hebben we veel nieuwe collega's
aangenomen. Hierdoor zijn we al twee keer uit ons hoofdkantoor 'gegroeid'.
De verhuizing naar EDGE Olympic markeert voor onze organisatie een
nieuwe spannende fase, waarbij we nu in het hart van Amsterdam komen te
zitten. De keuze voor dit gebouw als nieuw (wereldwijd) hoofdkantoor was
voor ons een logische, niet alleen door de centrale locatie in de Zuidas, maar
ook vanwege de duurzame elementen in het gebouw. Met deze verhuizing
hopen we bovendien ook meer lokale impact te maken in de omgeving, zowel
zakelijk als maatschappelijk. 
— Kristof Vereenooghe, CEO EVBox

Nieuw adres per 28 mei 2018: Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam
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https://www.edge-olympic.com/
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OVER EVBOX

EVBox is opgericht in 2010.

Op dat moment waren elektrische voertuigen een uitzondering en laadstations bijna niet aanwezig. Maar het idee
van EVBox was helder; een alles-in-1 laadoplossing die eenvoudig aangepast kon worden aan alle toekomstige
technologische ontwikkelingen.

En dat is gelukt. Sindsdien is EVBox uitgegroeid tot dé internationale marktleider op het gebied van
laadoplossingen en aanvullende diensten voor elektrische voertuigen.

Met kantoren in Amsterdam, New York, Antwerpen, Londen en Parijs, biedt EV-Box nu meer dan 50.000 actieve
laadpunten in ruim 980 steden wereldwijd, voor zowel particulieren en bedrijven, als dienstverleners.
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